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Σα βγεις στον πηγαιµό για την Ιθάκη, 

να εύχεσαι να ναι µακρύς ο δρόµος, γεµάτος περιπέτειες, γεµάτος 

γνώσεις. Τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπας, τον θυµωµένο 

Ποσειδώνα µη φοβάσαι,  ....................................... 

Τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπας, τον άγριο Ποσειδώνα δε 

θα συναντήσεις,  

αν δεν τους κουβανείς µες στην ψυχή σου, 

 ....................................... 

Κι αν πτωχική τη βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. 

Έτσι σοφός που έγινες, µε τόση πείρα, 

ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι σηµαίνουν. 

Κωνσταντίνος Καβάφης, Ιθάκη 

  Χρονολογία πρώτης δηµοσίευσης : 1911 
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 Α φ ι ε ρ ώ ν ε τ α ι 

σ τ η   µ ν ή µ η   τ ο υ   π α τ έ ρ α   µ ο υ 

 

   Σ τ α   π α ι δ ι ά   µ ο υ  : 

  Γ ι ά ν ν η ,   Π α ύ λ ο ,  Ε ύ α 



 

 

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ 

 Η διατριβή αυτή εκπονήθηκε στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, στη Σχολή Επιστηµών Υγείας-

Τµήµα Ιατρικής, στον τοµέα της  Ψυχιατρικής και Επιστηµών Συµπεριφοράς. 

 Προς τον κ. Νίκο Παρίτση, Αναπληρωτή Καθηγητή  Πανεπιστηµίου Κρήτης επιθυµώ να 

εκφράσω τις πιο θερµές µου ευχαριστίες  για την ανάθεση και παρακολούθηση της 

διατριβής. Επιθυµώ ακόµη να τονίσω ότι η καθοδήγηση και συνεχής συµπαράσταση του κ. 

Παρίτση  κατά  τη  διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής µέχρι και την τελική φάση της 

παρουσίασης της αποτέλεσαν αποφασιστικούς παράγοντες για να γίνει αυτή µια 

πραγµατικότητα και να αποτελέσει  για  µένα,  η συγκεκριµένη µεταπτυχιακή εκπαίδευση 

µια πολύπλευρη και ουσιαστική εµπειρία. 

 Προς τον κ. Ιωσήφ Μιχελογιάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή  Πανεπιστηµίου Κρήτης 

εκφράζω τις πιο θερµές µου ευχαριστίες για την ουσιαστική συµβολή του, την εµπιστοσύνη 

και το ενδιαφέρον, µε το οποίο περιέβαλε την έρευνα από την έναρξη της. Επίσης  τον 

ευχαριστώ  για  τις  εποικοδοµητικές  συζητήσεις και εύστοχες 

υποδείξεις του καθ όλη τη διάρκεια της έρευνας µέχρι την τελική φάση της εκπόνησης της 

διατριβής. 

 Ευχαριστώ επίσης τον κ. Μιχάλη Βάµβουκα, Καθηγητή Πανεπιστηµίου Κρήτης για το 

συνεχές ενδιαφέρον του από την έναρξη  της έρευνας  καθώς  και για τις εποικοδοµητικές 

συζητήσεις καθ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής µέχρι και την  τελική της 

φάση. 

 Εκφράζω ακόµη τις ευχαριστίες µου προς τον κ. Ιωάννη  Βλαχονικολή, Αναπληρωτή 

Καθηγητή Πανεπιστηµίου Κρήτης για το  ενδιαφέρον,  που  έδειξε, κατά την εκτέλεση της 

παρούσας εργασίας, καθώς  και  για τις  τόσο χρήσιµες και εύστοχες επιστηµονικές υποδείξεις  

του  στα κεφάλαια της Μεθοδολογίας και της Στατιστικής Ανάλυσης. 

 Την κ. Χριστίνα Σπυράκη, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Κρήτης τον κ. Στυλιανό  Σµπυράκη, 

Καθηγητή  Πανεπιστηµίου Κρήτης και τον κ. Αναστάσιο Φιλαλήθη, Καθηγητή 

Πανεπιστηµίου Κρήτης  ευχαριστώ θερµά για το ενδιαφέρον και ουσιαστική συµβολή τους  

κατά το τελευταίο στάδιο της διατριβής. 

 Επίσης ευχαριστώ : 

 Την κ. Εµυ Σαραφίδου, Στατιστικό για την εκτέλεση της ανάλυσης  λογιστικής  

παλινδρόµησης, για τις επιστηµονικές υποδείξεις και την όλη της συµπαράσταση κατά την 
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εκπόνηση της  διατριβής. 

 Τον κ. Ιωάννη Κανάκη και κ. Παναγιώτη Μιχαηλίδη, Αναπληρωτές Καθηγητές 

Πανεπιστηµίου Κρήτης, που µου έδωσαν τη  δυνατότητα να παρακολουθήσω τις 

πανεπιστηµιακές παραδόσεις τους  στο µεταπτυχιακό τµήµα του Παιδαγωγικού για την 

Επαγωγική Στατιστική και χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. 

 Την κ. Αννα Κοκκέβη, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου  Αθηνών για τη συµβολή της 

κατά  την  έναρξη της παρούσας έρευνας σχετικά µε την αρχική βιβλιογραφία. 

 Τον κ. ∆ηµήτρη  Τερζάκη, Στατιστικό, κ. Ελένη Αγάθωνος-Γεωργοπούλου, Κοιν. 

Λειτουργό-Ψυχολόγο, κ. Εµµ.  Κουγιουµουτζάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου 

Κρήτης, κ. Μαρία  Παπαδάκη, Ψυχολόγο  και κ. Βάσω Ψάλτου, Κοιν. Λειτουργό για τη  

συµβολή τους κατά την έναρξη της έρευνας. 

Τον κ. Εµµ. Λαµπράκη, Φυσικό για τη διάθεση του Η/Υ του  για 

την  εισαγωγή  των  δεδοµένων της έρευνας και την επεξεργασία τους, καθώς και για τις 

υποδείξεις του κατά τη φάση της εισαγωγής των δεδοµένων στη Data Base Plus III. 

 Τον κ. Ζαχαρία Σµυρνάκη, Φιλόλογο για την παροχή  βιβλιογραφικού υλικού σχετικά µε 

την προϊστορική αναφορά στο  κεφάλαιο της ιστορικής αναδροµής. 

Τον  κ.  Αναστάσιο  Μαυρόγιαννη, Μικροβιολόγο για την παροχή 

βιβλιογραφικού  υλικού και κ. Francesca Sweeney - Ανδρουλάκη, Καθηγήτρια  αγγλικής  

γλώσσας για την τελική διόρθωση της αγγλικής περίληψης. 

 Το  ∆. Σ.  του  Βενιζελείου Νοσοκοµείου για την προσφορά του φωτοτυπικού χαρτιού, που 

απαιτήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας  κατά  το σχολικό έτος 1987-88 και ιδιαίτερα τον κ. 

Λεβεντάκη  Γιάννη, αντιπρόεδρο του παραπάνω ∆.Σ. για το προσωπικό ενδιαφέρον, που 

επέδειξε, κατά την έναρξη της έρευνας. 

Το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  της πόλης του Ηρακλείου για την 

οικονοµική υποστήριξη στην αρχική φάση της έρευνας. 

 Το Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης και ιδιαίτερα τον Αναπληρωτή Καθηγητή  Πανεπιστηµίου  

Κρήτης Πάνο Κωνσταντόπουλο για τη βοήθεια,  που  προσέφεραν  σχετικά µε τη δυνατότητα 

πρόσβασης σε Η/Υ του Ερευνητικού Κέντρου κατά την αρχική φάση της έρευνας. 

 Το Υπουργείο Παιδείας για τη χορήγηση της άδειας  διεξαγωγής της έρευνας. 

 Τον κ. Εµµ. Κουνδουράκη, ∆ιευθυντή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης τους ∆ιευθυντές των 

σχολείων και τους Καθηγητές,  για την υπευθυνότητα  που  έδειξαν καθ όλη τη διάρκεια της 
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συνεργασίας µας. 

 Τον κ. Γεώργιο Μαράκη, ∆ιευθυντή του Πειραµατικού Γυµνασίου, στο  οποίο  εργαζόµουν  

κατά το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας, 

για την υποστήριξή του κατά την περίοδο διεξαγωγής της  έρευνας στα σχολεία της πόλης 

του Ηρακλείου. 

 Τέλος,  όλους  τους  µαθητές και µαθήτριες, που  συµµετείχαν στην έρευνα, για την 

υπευθυνότητα µε την οποία συµπλήρωσαν τα ερωτηµατολόγια  ώστε  να καταστεί δυνατή η 

εκπόνηση αυτής της εργασίας. 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 

 Ευχαριστίες                                 A4 

 Εικόνα ειδώλου από το Γάζι                    

 Εικόνα δακτυλιδιού από Μυκήνες                

Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Μ Ε Ρ Ο Σ 

1. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

1.1.     Ιστορική αναδροµή                             

2.      Ε Ρ Ε Υ Ν Α - Ε Π Ι ∆ Η Μ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α 

 

 2.1. Γενικά   

2.2. Θεωρίες, που ερµηνεύουν την εξάρτηση 

  από ουσίες  

2.3. ∆εδοµένα απο επιδηµιολογικές έρευνες 

  που έγιναν σε άλλες χώρες και στην Ελλάδα 

2.3.1.∆εδοµένα από έρευνες, που έγιναν σε 

  άλλες χώρες.  

2.3.2.∆εδοµένα από έρευνες, που έγιναν στην 

  Ελλάδα  

2.4. Χαρακτηριστικά των χρηστών µη νόµιµων  

  ψυχοτρόπων ουσιών 

2.5. Αιτίες διακοπής χρήσης  

2.6. Πρόληψη χρήσης µη νόµιµων ψυχοτρόπων 

  ουσιών  

2.7. Γενική Θεωρία των συστηµάτων  
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2.8. Τρόποι θεραπείας  

3.      Σ Κ Ο Π Ο Σ  Τ Η Σ  Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ 

3.1 . Θέµατα, τα οποία θα απασχολήσουν την έρευνα  

3.2. Θέµατα, τα οποία δε θα απασχολήσουν την 

  έρευνα  

Ε Ι ∆ Ι Κ Ο   Μ Ε Ρ Ο Σ 

1.      Μ Ε Θ Ο ∆ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

1.1. ∆είγµα  

1.2. Ερωτηµατολόγιο  

1.3. Μέθοδος  

1.4. Ελεγχος αξιοπιστίας, εσωτερικής συνέπειας, 

µεταξύ διαφορετικών απαντήσεων και εγκυρότητας  

1.5. Έλεγχος ερωτηµατολογίου, τελικό δείγµα  

1.6. Κωδικοποίηση  

1.7. ∆ιαδικασία διεξαγωγής της έρευνας  

   1.8. Υποθέσεις  

1.8.1. Απλές υποθέσεις  

1.8.2. Γενικότερη υπόθεση της αλληλεπίδρασης 

  µε απλούστερα συστήµατα  

1.8.3. ∆ηµιουργία αθροιστικών δεικτών για τον 

   προσδιορισµό των ατόµων υψηλού κινδύνου  

 

2.     Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α 

2.1.  Περιγραφικά αποτελέσµατα  

2.2.  Έλεγχος απλών υποθέσεων  

2.2.1. Συγκεντρωτικοί πίνακες των Χαρακτηριστικών, που  

  παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντική διαφορά στη χρήση  

  ή µη χρήση νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών      
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2.2.2. Υποθέσεις που επαληθεύτηκαν  

2.3.  Έλεγχος της υπόθεσης της αλληλεπίδρασης 

   µε απλούστερα συστήµατα  

2.4.  Αποτελέσµατα στατιστικού ελέγχου των 

   αθροιστικών δεικτών-Πολυπαραγοντικό µοντέλο  

.     

3     Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η 

3.1. Γενικά χαρακτηριστικά  

3.2. Επιµέρους παράγοντες που επιδρούν  

3.3. Θεωρία της αλληλεπίδρασης µε απλούστερα συστήµατα  

3.4. Ανάλυση λογιστικής παλινδρόµησης 

  (Logistic regression ανάλυση)  

3.5. Επαλήθευση της θεωρίας της αλλη- 

  λεπίδρασης συστηµάτων.  

4. Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α  

5. Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ  

6. Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  

7. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  

7.1. Αδεια Υπουργείου Παιδείας για διεξαγωγή  

  της έρευνας 

7.2. Ενηµερωτικό φυλλάδιο για τον καθηγητή  

7.3. Ερωτηµατολόγιο  

7.4. Φύλο κωδικοποίησης  

7.5. Αθροιστικοί δείκτες  

7.6. Πίνακες περιγραφικών αποτελεσµάτων  

8. A B S T R A C T 
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Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Μ Ε Ρ Ο Σ 

1.  Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

 1.1.ΙΣΤΟΡΙKH ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

 Η σηµερινή επιδηµία της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών, που,  επιδρούν  στο κεντρικό νευρικό 

σύστηµα µεταβάλλοντας την  ψυχική διάθεση  και  συµπεριφορά,  έχει  τις ρίζες της στα πανάρχαια 

χρόνια. 

Από πολύ νωρίς ο άνθρωπος γνώρισε τις θεραπευτικές ιδιότητες ορισµένων  φυτών,  όπως της 

ινδικής κάνναβης, της παπαρούνας, της  κιγχόνης  κ.λ.π., που τα θεώρησε ιερά, επειδή τότε οι 

ασθένειες αποδίδονταν στους θεούς και µάλιστα στην  εκδικητική τους  διάθεση.  Έτσι η 

ανακάλυψη του φαρµάκου-φυτού αποδόθηκε στους θεούς, γι αυτό και ο θεραπευτής ήταν 

ταυτόχρονα και ιερέας.  Όµως  τα θεραπευτικά αυτά φυτά, που σε πολλές περιπτώσεις ήταν και 

ευφορικά, χρησιµοποιούνταν κυρίως σε  συνδυασµό µε  θρησκευτική τελετή, εξυπηρετώντας έτσι 

δύο ουσιώδεις σκοπούς :  α) Την κάλυψη ορισµένων αναγκών των πιστών σε επίπεδο πείνας, 

σεξουαλικότητας και πόνου και β) τη δηµιουργία αίσθησης  της  θείας  παρουσίας (∆αβαρούκας 

και Σουρέτης 1981). Οι διάφορες  λοιπόν φυσικές ψυχότροπες ουσίες, επειδή ήταν ενσωµατωµένες 

στην κουλτούρα των τότε κοινωνιών, δεν  αποτελούσαν πρόβληµα  και  δεν  θεωρούνταν  

επικίνδυνες  για το κοινωνικό σύνολο. Η ενσωµάτωσή τους στην κοινωνική ζωή είχε ως 

αποτέλεσµα  τη  δηµιουργία  διάφορων µηχανισµών ρύθµισης της  χρήσης τους, που η λειτουργία 

τους δεν υπονόµευε, αλλά αντίθετα  ενδυνάµωνε  την κοινωνική συνοχή (Γρίβας 1990). Άλλωστε η 

χρήση τους πολλές φορές οδήγησε σε πολιτιστική δηµιουργικότητα (Φίλιας 1990). 

Ακόµη και στις περιπτώσεις οµάδων, που είχαν συνδέσει τη χρήση  των  ψυχοτρόπων  ουσιών µε 

το έγκληµα, υπήρχαν αναµφίβολα κανονιστικές ρυθµίσεις (Φίλιας 1983). Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγµα της µυστικής µουσουλµανικής οργάνωσης "Χασισίν"  ή "Χασασίν" (από το χασίσι), η 

οποία την εποχή των Σταυροφοριών βρισκόταν στον Ταύρο της Κιλικίας και έκανε δολοφονίες,  

µετά από  υπόδειξη  του αρχηγού, που τους έδιδε χασίσι για να τους προκαλεί έκσταση. Με την 

παραφθορά που έφερε ο χρόνος, η λέξη χρησιµοποιήθηκε από το ευρωπαϊκό λεξιλόγιο ως assasin = 

δολοφόνος  στη  Γαλλική  (Φίλιας 1983,  ∆αβαρούκας  και  Σουρέτης 1981). 

 Στη µινωική Κρήτη η Μεγάλη θεά, γνωστή ως θεά των όφεων  και των  περιστερών, που 

βρέθηκε στο Γάζι Ηρακλείου (Μουσείο Ηρακλείου, αίθουσα Χ, προθήκη 133), παρουσιάζεται ως 

θεά της µήκωνος της υπνοφόρου, η οποία ονοµάζεται ήµερος ή κηπευτική από το ∆ιοσκουρίδη. Το 

φυτό αυτό ήταν ανέκαθεν γνωστό στην Ελλάδα, στην Κρήτη δε καλλιεργείται και σήµερα µε το 

όνοµα  "ύπνος"  (Χαβάκης,  χωρίς  χρονολογία). Η θεά της µήκωνος είναι διαδεδοµένη  σε  πολύ 

µεγάλη περιοχή του προϊστορικού κόσµου, γεγονός που επιτρέπει να υποθέσουµε ότι κατά τους 
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Υστεροµινωικούς  χρόνους  στην Κρήτη ήταν γνωστή η ιδιότητα της µήκωνος ως  φαρµάκου 

υπνωτικού (Φραγκάκι 1969). Σύµφωνα µε το Μαρινάτο  (1948), η µήκων είναι το σύµβολο της 

ευφορίας  και η  θεά των όφεων και των περιστερών είναι "θεά των ιαµάτων" (Μαρινάτος 1968). 

 Στον  Όµηρο  (Οδύσσεια δ, 221) αναφέρεται το φάρµακο "νηπενθές", το οποίο απάλλασσε τον 

άνθρωπο από τη θλίψη και  στενοχώρια  και ορισµένοι συγγραφείς το συγκρίνουν µε το όπιο ή το 

χασίσι  (∆αβαρούκας  και  Σουρέτης  1981, Jean Jacques Barloy 1974,  Κουτσελίνης  1973). 

Επίσης αναφέρεται (Ιλιάδα Θ, 306 307) ότι το φυτό µήκων βρίσκεται µέσα σε κήπο. 

 Στους ∆ελφούς φαίνεται πως γινόταν χρήση φαρµακευτικών φυτών και ιδιαίτερα της 

οικογένειας των σολανιδών (υοσκύαµος ο µέλας,  µανδραγόρας, ευθάλεια η άτροπος, Datura 

Stramonium) και ίσως και κωδιών µήκωνος, αφού βρέθηκαν οµοιώµατά τους σε  µαντεία.  Επίσης  

ο  Ιπποκράτης αναφέρει ότι η υπερβολική  δόση µανδραγόρα  σε µελαγχολικούς µπορεί να 

προκαλέσει µανιακή διέγερση και ο Αρεταίος ότι ο µανδραγόρας και ο υοσκύαµος  προκαλούν 

µανία (∆αβαρούκας και Σουρέτης 1981). 

Ο Ηρόδοτος πληροφορεί ότι οι Σκύθες χρησιµοποιούσαν την κάνναβη µετά την ταφή των 

νεκρών για να καθαρθούν (Ηρόδοτος, Βιβλίο ΙV, 75). Επίσης στο Βιβλίο Ι, 202 αναφέρει τη χρήση  

ειδικού καρπού, του οποίου η εισπνοή προκαλούσε µέθη. 

 Οι  Ασσύριοι χρησιµοποιούσαν ως θυµίαµα ουσία από φυτό,  που το  ονόµαζαν  κανναµπού ή 

κουνουµπού, που θα πρέπει να ανήκει στην  ίδια  ρίζα  µε τη λέξη κάνναβη (∆αβαρούκας και 

Σουρέτης 1981). 

 Οι Αιγύπτιοι επίσης είχαν ανακαλύψει το πρωσικό οξύ (υδροκυάνιο), που εξάγεται από τα 

κουκούτσια του ροδάκινου, και ίσως αυτό  να  ήταν το δηλητήριο που σκότωσε τον Τουταγχαµών 

(Jean Jacques Barloy 1974). 

Στο  Μεσαίωνα  η  ινδική κάνναβη και η Datura, το όπιο και ο µανδραγόρας χρησιµοποιούνταν 

στις καβαλλιστικές συγκεντρώσεις και τα "Σάββατα" µε σκοπό την επικοινωνία µε το διάβολο  

(∆αβαρούκας και Σουρέτης 1981). 

 Φαινόµενα  µαζικής διάδοσης και χρήσης των ναρκωτικών  αρχίζουν να παρατηρούνται σε µια 

σειρά από χώρες, από τον 16ο-18ο µ.Χ. αιώνα, δηλαδή την εποχή που στις χώρες αυτές 

συντελούνται  έντονες  πολιτικές µεταβολές και συγκρούσεις ή χειροτερεύει σηµαντικά το επίπεδο 

ζωής των λαϊκών στρωµάτων λόγω πολέµων,  έντονης  καταπίεσης κλπ. Μαζική κατανάλωση 

χασίς  από Ευρωπαίους  εµφανίζεται  κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Ναπολέοντα  στην 

Αίγυπτο και δεν είναι άσχετη από προσπάθειες εκτόνωσης  της  δυσαρέσκειας  των  στρατιωτών 

που συµµετείχαν σ' αυτήν (ΠΑΣΕΝ 1983). 

 Στη νότια Αµερική η γενικότερη χρήση της "κόκας" από τους ιθαγενείς  παρουσιάζεται  κατά το 

16ο µ.χ. αιώνα, αµέσως  µετά την κατάκτησή της από τους Ισπανούς, η οποία χρήση όµως υπήρχε 
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ήδη από την εποχή των Ίνκας (Ε. Γκαελάνο 1982). Στην  Κίνα επίσης,  η  συστηµατική χρήση του 

οπίου ευνοήθηκε για εµπορικούς  σκοπούς  από τους Άγγλους αποικιοκράτες. Χαρακτηριστικό της  

αγγλικής  αποικιοκρατικής πολιτικής είναι οι δύο πόλεµοι του οπίου κατά το 19ο αιώνα µ.χ. µε 

τους οποίους οι Άγγλοι επέβαλαν  τη  χρήση του οπίου στους κινέζους (Sabine Beasejour 1971, 

Giuseppe Mayda 1977, Κουτσελίνης 1973). 

 Αξιοσηµείωτο  είναι  ότι το παράγωγο της µορφίνης, η ηρωίνη, που  ανακαλύφθηκε  από  Άγγλο 

ερευνητή, για τις ασθένειες του αναπνευστικού συστήµατος, η εταιρεία Bayer το διοχέτευσε στην 

αγορά µε µια διαφηµιστική εκστρατεία σε 12 γλώσσες,  ονοµάζοντάς  το  ηρωίνη  (ΠΑΣΕΝ  1983, 

G. Mayda 1977). Το 1898 η  ηρωίνη πουλιόταν στα φαρµακεία χωρίς ιατρική συνταγή, όπως 

σήµερα  η  ασπιρίνη και σαν αντίδοτο της µορφίνης, γιατί ήδη  η µορφίνη  ήταν γνωστό ότι 

προκαλεί τοξικοµανία. Φτάνοντας στον 20ο  αιώνα η χρήση των ψυχοτρόπων ουσιών γενικεύεται. 

Η προσπάθεια διάδοσης των ουσιών αυτών "σαν πολιτικού όπλου" µεθοδεύεται µετά την εξέγερση 

του Μάη του '68 στη Γαλλία και κατά τη διάρκεια του κινήµατος κατά του πολέµου των ΗΠΑ στο  

Βιετνάµ (ΠΑΣΕΝ 1983). 

 Σύµφωνα µε την έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής για το  πρόβληµα  των  ναρκωτικών στις 

χώρες της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας (Σεπτέµβριος 1986),  υπάρχουν  ίσως  µέχρι 1.500.000 

τακτικοί χρήστες  ηρωίνης  στην Κοινότητα, ηλικίας κυρίως µεταξύ 17-25 ετών  και  καθεµιά  από  

τις πέντε µεγάλες χώρες έχει περίπου 200.000  χρήστες ηρωίνης. Ακόµη µέχρι 50% από όλες τις 

συλλήψεις, που διενεργεί η αστυνοµία, υπολογίζεται ότι αφορούν εγκλήµατα σχετιζόµενα µε µη 

νόµιµες ψυχότροπες ουσίες και  µέσα στις  φυλακές οι ουσίες αυτές αποτελούν σοβαρό πρόβληµα. 

Επισηµαίνεται επίσης στην ίδια έκθεση ότι η ∆υτική Ευρώπη  αντιµετωπίζει µια καινούρια έκρηξη 

ψυχοτρόπων ουσιών µε τη διάδοση  της  κοκαΐνης,  ενώ  στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής 

υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 8 εκατοµµύρια άτοµα είναι τακτικοί χρήστες κοκαΐνης. 

 Ανακεφαλαιώνοντας, µπορούµε να πούµε ότι ο άνθρωπος έχει κάνει  διαχρονική χρήση 

ψυχοτρόπων ουσιών για διάφορους λόγους, όπως θρησκευτικούς, ιατρικούς, πολιτικής 

σκοπιµότητας ή οικονοµικούς,  µε  άµεσα αποτελέσµατα την αλλαγή της συµπεριφοράς του  και  

βλάβες τόσο οργανικές, όσο και κοινωνικές ιδιαίτερα στην εποχή µας. 
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2 . Ε Ρ Ε Υ Ν Α - Ε Π Ι ∆ Η Μ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α 

 2.1. Γενικά 

Η ανησυχητική αύξηση της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών, ιδιαίτερα των παράνοµων, από τη 

10ετία του '60 και µετά προκάλεσε έντονη ανησυχία στην κοινή γνώµη, µε συνέπεια τη διεξαγωγή  

µεγάλου  αριθµού µελετών  -επιδηµιολογικών, κοινωνικών, ψυχολογικών- που άρχισαν να γίνονται 

συστηµατικότερα µετά το 1970, µε σκοπό να κατανοηθούν καλύτερα οι αιτίες της χρήσης και οι  

επιπτώσεις  από  αυτή,  µε  απώτερο στόχο την πρόληψη (Κοκκέβη 1988). 

 Στο  παρόν  κεφάλαιο θα γίνει µια αναλυτικότερη αναφορά στον τοµέα  της επιδηµιολογίας, 

δεδοµένου ότι η έρευνα που σχεδιάζουµε είναι επιδηµιολογική. Η επιδηµιολογία είναι 

επιστηµονικός κλάδος, του οποίου οι βασικές έννοιες έχουν εµφανιστεί προγενέστερα και 

ορισµένες µάλιστα χρονολογούνται από την αρχαιότητα.  Ήδη η συσχέτιση του φυσικού 

περιβάλλοντος και των ανθρώπινων  νόσων  είχε αναφερθεί από τον Ιπποκράτη, πριν από 2.600  

περίπου  χρόνια,  ο οποίος θεωρούσε τις κλιµατολογικές συνθήκες, τον τόπο διαβίωσης και τον 

τρόπο διατροφής των ατόµων,  ως  παράγοντες που συνέβαλλαν στη διαµόρφωση της υγείας τους 

(Παπαδάτος και Στογιαννίδου 1988). 

 Το 17ο αιώνα ο J. Grant εισήγαγε τις ποσοτικές µεθόδους στην επιδηµιολογία και γενικότερα 

στις επιστήµες της Βιολογίας και Ιατρικής. Πραγµατικός όµως "πατέρας" της σύγχρονης  

επιδηµιολογίας  θεωρείται  ο William Farr, ο οποίος κατά το 19ο αιώνα καθιέρωσε την εφαρµογή 

στατιστικών δεδοµένων για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση προβληµάτων, που σχετίζονται µε 

τη δηµόσια υγεία. 

Η  χρησιµοποίηση  επιδηµιολογικών µελετών στην ανεύρεση  των αιτίων  για  την εκδήλωση 

ψυχικών νόσων έχει ως πιο σηµαντικό παράδειγµα  για  τα πρώτα βήµατα της σύγχρονης 

επιδηµιολογίας την  έρευνα  των Faris και Dunham (1939), η οποία µελέτησε τη σχέση µεταξύ 

σχιζοφρενικών διαταραχών και τόπου κατοικίας των ασθενών. 

 Μετά  το 2ο παγκόσµιο πόλεµο, ένας σηµαντικός αριθµός επιδηµιολογικών ερευνών έγινε στη 

Β. Αµερική, οι οποίες -και  ιδιαίτερα όσες αφορούσαν την εµφάνιση διαταραχών στην κοινότητα-

απέδειξαν τη σπουδαιότητα των κοινωνικών παραγόντων στην εκδήλωση των ψυχικών 

διαταραχών. Κοινωνικοί παράγοντες, όπως  η κοινωνική  τάξη,  η εγκληµατικότητα των πόλεων, οι 

κοινωνικές αλλαγές  λόγω της µετάβασης από αγροτικές σε βιοµηχανικές οικονοµίες και πλήθος 

άλλων παραγόντων, θεωρήθηκαν ως  σηµαντικότατες αιτιοπαθογενετικές µεταβλητές. 

Η  επιδηµιολογική έρευνα θεωρείται απαραίτητη διαδικασία της κλινικής  έρευνας  και 

χρησιµοποιείται για τη µελέτη της επικράτησης  (Prevalence  είναι  η συχνότητα εµφάνισης της 

νόσου σε  µια  δεδοµένη χρονική περίοδο) και της επίπτωσης (Incidece  είναι  ο αριθµός των 

περιπτώσεων εµφάνισης της νόσου κατά τη  διάρκεια ενός ορισµένου χρονικού διαστήµατος) των 
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ψυχικών νοσηµάτων,  τη  µελέτη  των διαγνωστικών µεθόδων, των παραγόντων,  που καθορίζουν 

τις οµάδες υψηλού κινδύνου, της διαχρονικής πορείας των ψυχικών διαταραχών, της 

αποτελεσµατικότητας των προληπτικών µέτρων. Τα δεδοµένα, που προκύπτουν κατά  την επίτευξη  

των  παραπάνω  στόχων,  συµβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση των διαδικασιών περίθαλψης 

και πρόληψης των  ψυχολογικών διαταραχών. 

 Ο πρακτικός σκοπός της επιδηµιολογίας είναι η εύρεση  σχέσεων, οι οποίες προσφέρουν 

δυνατότητες για την πρόληψη ασθενειών, χωρίς όµως αυτή η εύρεση σχέσης να αποτελεί και την 

ικανή συνθήκη για την πρόληψή τους. 

Σε θεωρητικό πλαίσιο, µια πλήρης επιδηµιολογική έρευνα  πρέπει να δίνει α) µια πλήρη και 

ακριβή εικόνα του  αριθµού  των περιπτώσεων, β)  µια  σαφώς  καθορισµένη  ασθένεια  -όπως στη 

συγκεκριµένη  περίπτωση η επιδηµική µορφή της χρήσης ψυχοτρόπων  ουσιών-  η οποία 

εντοπίστηκε µε έγκυρα και αξιόπιστα όργανα µέτρησης, γ) µελέτη αντιπροσωπευτικού δείγµατος 

του πληθυσµού ή και όλου του πληθυσµού, αν αυτός είναι µικρός,  έτσι ώστε να προσφέρει έγκυρα 

συµπεράσµατα (Παπαδάτος και Στογιαννίδου 1988). 

 Σχετικά  µε  το ρόλο της επιδηµιολογίας στις έρευνες για τις ψυχότροπες ουσίες µπορούµε να 

πούµε ότι το πεδίο της επιδηµιολογίας έχει επιδράσει και θα µπορούσε να συνεχίσει να επιδρά στο  

πεδίο  της  πρόληψης  της κατάχρησης των ουσιών αυτών µε διάφορους τρόπους (Johnston 1991). 

 Όσον αφορά το ερώτηµα, αν υπάρχουν συγκεκριµένοι λόγοι ή χαρακτηριστικά ή "ανάγκες" που 

οδηγούν στη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών και εξάρτηση από αυτές, έχουν υπάρξει διάφορες 

εξηγήσεις των  φαινοµένων  της εξάρτησης, που έχουν επηρεαστεί τόσο από φιλοσοφικές  θέσεις 

(που αφορούν τη φύση του ανθρώπου, την ελεύθερη  βούληση και τον έλεγχο της ουσίας), όσο και 

από επιστηµονικές διαφωνίες (που επικεντρώνονται σε προσεγγίσεις βιοφυσιολογικές, 

ενδοψυχικές, κοινωνιολογικές,  µικροκοινωνικές ή  άλλες  πολυπαραγοντικές). Κατά τις δύο 

τελευταίες 10ετίες, οι  βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις δίνουν όλο και µεγαλύτερη έµφαση  στη 

σηµασία του κοινωνικού πλαισίου και των  χαρακτηριστικών  της  προσωπικότητας αναφορικά µε 

την αιτιολογία, την έκφραση και την εξέλιξη των συµπεριφορών εξάρτησης  (Μενούτης και 

Κρητικού 1991). Κατά προσωπική άποψη η σηµασία του κοινωνικού πλαισίου είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική αναφορικά µε την αιτιολογία, έκφραση και εξέλιξη των συµπεριφορών εξάρτησης, 

δεδοµένου ότι η διαµόρφωση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας  -η οποία εκφράζεται µε 

τον ξεχωριστό τρόπο µε τον  οποίο το  άτοµο  αισθάνεται, σκέφτεται και συµπεριφέρεται- κατά ένα 

µεγάλο βαθµό καθορίζεται από το κοινωνικό πλαίσιο και µάλιστα από το µικροκοινωνικό πλαίσιο 

του ατόµου, την οικογένεια. 
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 Στη συνέχεια παρουσιάζονται α)διάφορες θεωρίες, που  προσπαθούν  να  εξηγήσουν το 

φαινόµενο της εξάρτησης από ψυχότροπες ουσίες β)δεδοµένα από επιδηµιολογικές έρευνες, που 

έγιναν  σε άλλες  χώρες και στην Ελλάδα και γ)χαρακτηριστικά των χρηστών είτε αυτοί είναι 

µαθητές είτε όχι, ώστε να υπάρξει µια όσο το δυνατόν  περισσότερο ολοκληρωµένη εικόνα του 

προβλήµατος  της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών, προυπόθεση απαραίτητη για το σχεδιασµό της 

παρούσας έρευνας, την επεξεργασία των δεδοµένων  καθώς  και  την ερµηνεία των αποτελεσµάτων 

της συγκεκριµένης έρευνας. 

 

 2.2. Θεωρίες που ερµηνεύουν την εξάρτηση από ουσίες. 

 

 Ο Lacan (1938), αναφερόµενος στο σύµπλεγµα του  αποθηλασµού, υποστηρίζει  ότι η ψυχική 

τάση προς το θάνατο, υπό την  αρχέγονη  µορφή,  που της δίδει ο αποθηλασµός, αποκαλύπτεται 

στις πολύ ειδικές αυτοκτονίες, που χαρακτηρίζονται ως "µη βίαιες", ενώ,  ταυτόχρονα,  

εµφανίζεται  στο επίπεδό  τους η στοµατική µορφή του συµπλέγµατος : απεργία πείνας της 

ψυχογενούς ανορεξίας, αργός δηλητηριασµός ορισµένων τοξικοµανών µέσω στοµατικής οδού, 

λιµοκτονική δίαιτα των γαστρικών νευρώσεων. Η  ανάλυση αυτών των περιπτώσεων, κατά το 

Lacan, δείχνει ότι,  µέσα στην  εγκατάλειψή  του  στο  θάνατο,  το υποκείµενο ψάχνει να βρει την 

imago της µητέρας. 

Σύµφωνα  µε  το  Winnicott (1953), ο οποίος  υποστήριξε  στη διατριβή του τη θεωρία των 

Μεταβατικών Αντικειµένων και Μεταβατικών Φαινοµένων, η ουσία χρησιµοποιείται από τον 

τοξικοµανή ως Μεταβατικό Αντικείµενο, δηλαδή ως µέσο µε το οποίο αµύνεται  απέναντι  στο 

άγχος, ιδιαίτερα στο άγχος καταθλιπτικής µορφής. 

 Ο  Rado  (1957),  όπως  αναφέρουν  οι  Μενούτης και Κρητικού (1991),  ανάπτυξε  τη Γενική 

Θεωρία της εξάρτησης, σύµφωνα µε την οποία η τοξικοεξάρτηση είναι ένας κακοήθης τύπος 

αποτυχηµένης αναπλήρωσης, που εισάγεται τεχνητά από το ίδιο το  άτοµο.  Η  χρήση  της ουσίας 

αποβλέπει στην ικανοποίηση αρχαικών στοµατικών  αναγκών του ατόµου, που δεν είχαν 

ικανοποιηθεί επαρκώς  κατά  τον πρώτο χρόνο της ζωής του, µε αποτέλεσµα την πρόδροµη 

κατάθλιψη, που τελικά εξώθησε στη λήψη ουσιών. 

Ο Cohen κ.ά. (1971) έδωσαν σε εθισµένα άτοµα και σε οµάδα ελέγχου το τεστ "Leary 

Interpersonal System" (∆ιαπροσωπικό Σύστηµα  Leary),  εισάγοντας  τους  όρους "Identity  

Diffusion" (∆ιάχυση  Ταυτότητας) και "Parental Assimilation" (Γονεική AΑφοµοίωση),  για να 

εξηγήσουν τις διαφορές προσωπικότητας των δύο οµάδων.  Το  κύριο εύρηµά τους ήταν ότι η 

µητέρα των χρηστών είναι ναρκισσιστική και υπερπροστατευτική, καθώς  επίσης και  ότι οι 

χρήστες είχαν προβλήµατα ταυτότητας µακράς  διάρκειας.  Ανάλογο  εύρηµα αναφέρουν και οι 
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Kokkevi και Stefanis (1978),  ότι  δηλαδή  η  µητέρα των χρηστών είναι περισσότερο 

υπερπροστατευτική.  Επίσης,  ο ναρκισσισµός της µητέρας, όπως και ο όρος "∆ιάχυση ταυτότητας" 

είναι δυνατόν να ελεγχθούν από την εµπειρική  έρευνα µε µεταβλητές κατάλληλα διαµορφωµένες 

ώστε να µετρούν  τις  συγκεκριµένες ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. 

Ο Khantzian κ.ά. (1974) πρότειναν ότι η χρήση οπιούχων αντιπροσωπεύει έναν µοναδικό και 

χαρακτηριστικό τρόπο αντιµετώπισης των καθηµερινών ανθρώπινων προβληµάτων και του  

πραγµατικού  κόσµου,  που  περιβάλλει τους χρήστες. Εξετάζοντας πέντε περιπτώσεις,  

διευκρίνησαν  ότι οι εθισµένοι καταφεύγουν στις ουσίες,  διότι  έχουν  αποτύχει να αναπτύξουν 

διάφορες λύσεις στο  στρες  τους. Επίσης περιέγραψαν ότι η ψευδοκουλτούρα του εθισµένου 

παίζει κάποιο ρόλο στην πλήρωση του κοινωνικού  κενού του και παρέχει µια εναλλακτική λύση 

στη δηµιουργία ουσιαστικών συνδέσεων µε τους άλλους ανθρώπους. Το 1985, ο  Khantzian  

υποστήριξε ότι οι πρόσφατες κλινικές παρατηρήσεις  και τα ψυχιατρικά διαγνωστικά ευρήµατα 

δείχνουν πως τα εξαρτηµένα άτοµα  έχουν προδιάθεση στον εθισµό,επειδή υποφέρουν από 

επώδυνες συναισθηµατικές καταστάσεις και ανάλογες ψυχιατρικές διαταραχές. Οι επώδυνες 

συναισθηµατικές καταστάσεις µπορούν να ελεγχθούν από την εµπειρική έρευνα µε µεταβλητή που 

να µετρά την κατάθλιψη ή αποθάρρυνση των χρηστών. 

Οι Nicholson και Treece (1981) εξέτασαν εθισµένα άτοµα, εξετάζοντας την αντιστοιχία µεταξύ 

κάποιων ειδικών σταδίων  ανάπτυξης των πρωταρχικών σχέσεων και της θεραπευτικής απάντησης 

στη δόση µεθαδόνης. Εξετάστηκαν οι διαστάσεις α)ναρκισσιστική ανάπτυξη, β)αποχωρισµός-

εξατοµίκευση και γ)αναπαραστάσεις του εαυτού και των άλλων. Η οµάδα που έπαιρνε µεγαλύτερη 

δόση µεθαδόνης είχε περισσότερο διαταραγµένες και τις τρεις  διαστάσεις. 

Ο Olievenstein (1987) ονοµάζει "στάδιο του σπασµένου  καθρέφτη" την κατάσταση συµβολικών 

ή και πραγµατικών τραυµατισµών, που συµβάλλουν στη γένεση της τοξικοεξάρτησης. Γύρω από  

αυτό το στάδιο οργανώνεται η αναζήτηση της ταυτότητας  και, αν  το παιδί δεν εξελιχθεί οµαλά σε 

αυτή τη φάση,  θα βιώνει ως ενήλικας µια πυρηνική σχάση (κοµµάτιασµα), θα εκτρέπεται από  τα 

όριά του και θα συγχωνεύεται µε την τοξική ουσία. 

Ο Petit (1988), σύµφωνα µε τους Μενούτη και Κρητικού (1991), υποστηρίζει ότι η τοξικοµανία 

αποτελεί µια άρνηση του  ατόµου στην απόλαυση, παρά το ότι η τοξικοµανία είναι  µεν µια 

ευχαρίστηση, αλλά όχι απόλαυση, γιατί έχει και στερήσεις. 

 Οι παραπάνω  θεωρίες,  µε τον τρόπο που είναι  διατυπωµένες, είναι δύσκολο να ελεγχθούν 

εµπειρικά εκτός από κάποια  επιµέρους συµπεράσµατά τους, που θα µπορούσαν να ελεγχθούν. 

Γιαυτό το  λόγο  δε θα συζητηθούν σε σχέση µε τα εµπειρικά δεδοµένα, εκτός από τις επιµέρους 

περιπτώσεις, οι οποίες ήδη  συζητήθηκαν. 
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2.3. ∆εδοµένα από επιδηµιολογικές έρευνες, που έγιναν σε άλλες χώρες και στην Ελλάδα. 

2.3.1. ∆εδοµένα από έρευνες που έγιναν σε άλλες χώρες. 

 

Οι Hochman και Brill (1973) σε έρευνα στην  Καλιφόρνια,  που έκαναν σε φοιτητές κολεγίου 

βρήκαν ότι το 4,6% είχε δοκιµάσει µαριχουάνα,  το 13,1%  είχε  δοκιµάσει αλλά σταµάτησε και  το 

8,5% ήταν χρόνιοι χρήστες µαριχουάνας. Τα πιο συχνά αισθήµατα που  ένιωθαν  ήταν ευφορία, 

ωριµότητα, µείωση της έντασης και ένα αίσθηµα ότι η ώρα περνούσε αργά. 

Ο  Single  κ.ά.  (1974)  σε  ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα από 8.206  µαθητές  ∆ηµόσιου  

Σχολείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Νέας Υόρκης, βρήκαν ότι ανάµεσα στο 35% των νέων 

που ανάφερε  χρήση,  η  πλειοψηφία ήταν χρήστες πολλαπλών ουσιών και είχαν χρησιµοποιήσει 

εκτός από τη µαριχουάνα και άλλες µη νόµιµες  ψυχότροπες  ουσίες.  Επίσης τα δύο τρίτα του 

δείγµατος είχαν καπνίσει τσιγάρο ή είχαν πιει βαριά λικέρ, µπύρα ή κρασί. 

 Ο Gould κ.ά. (1977) (Ν= τυχαίο δείγµα 1094 µαθητών  ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης  στο  

ευρύτερο  New  Haven, Conn κατά το ακαδηµαικό  έτος  1972-1973)  βρήκαν  ότι τα τρία τέταρτα 

των µαθητών είχαν χρησιµοποιήσει αλκοόλ και το ένα τρίτο  κάπνιζε συστηµατικά τσιγάρο.  

Επίσης το ένα τρίτο του πληθυσµού  είχε δοκιµάσει χασίσι, 18% βαρβιτουρικά, 18% αµφεταµίνες, 

12% LSD, 10% µεσκαλίνη, 9% κόλλα, 6% κοκαίνη και 2% ηρωίνη. 

Το 1980-81 σε έρευνα που έγινε  στο ∆ουβλίνο  της  Ιρλανδίας (Ν = 5189 µαθητές δέκα 

σχολείων  της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης), το  22%  του δείγµατος  ανάφερε ότι του είχε 

προσφερθεί κάτι που θεώρησε ότι ήταν µη  νόµιµη ψυχότροπη ουσία, το  20% προσδιόρισε  την  

ουσία,  που του είχε προσφερθεί και το  14% ανάφερε  ότι  του είχαν προσφέρει µαριχουάνα. 

Επίσης η έρευνα έδειξε πενταπλάσια αύξηση στη χρήση των µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών 

ανάµεσα στα έτη 1970 και 1981 (Shelley κ.ά. 1982). 

Οι Mills και Noyes (1984) χρησιµοποίησαν ένα µοντέλο έξι µεταβλητών (νόµιµες ουσίες, 

κάνναβη, χάπια, ψυχεδελικά, κοκαίνη και  ηρωίνη)  σε ένα  δείγµα 2036 µαθητών σχεδιασµένο από 

ένα συνολικό δείγµα 34.479 αγοριών και κοριτσιών στο Maryland και βρήκαν µια σταθερή 

ακολουθητική και συσσωρευτική ιεραρχία των ψυχοτρόπων ουσιών σε όλες τις τάξεις. 

Ο Corrigan (1986) αναφέρει ότι από το 1979 παρατηρήθηκε  µια ανησυχητική αύξηση της 

χρήσης µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών από τους νέους στην Ιρλανδία. Επίσης αναφέρει ότι  

µελέτες σε µαθητικούς πληθυσµούς και νέους έδειξαν εξαπλάσια αύξηση  των χρηστών. 

Συγκεκριµένα, µια µελέτη που έγινε στο  νότιο  µέρος του ∆ουβλίνου έδειξε ότι 10 στους 100 

νέους ηλικίας  15-24 ετών είχαν εθιστεί στην ηρωίνη, ενώ µια άλλη µελέτη βρήκε  ότι µόνο ένα 

2,2% των νέων σε ένα νότιο  προάστιο  του  ∆ουβλίνου είχε εθιστεί στην ηρωίνη. 

Ερευνα σε Αµερικανική πολιτεία σε µαθητές ηλικίας 12-18 ετών έδειξε  ότι  στην  ηλικία των 
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12-13 ετών το 35% είχε καπνίσει τσιγάρο, το 71,8% είχε κάνει χρήση αλκοόλ και το 14% είχε 

καπνίσει µαριχουάνα. Στην ηλικία των 14-15  ετών  τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 59%, 89,1% και 

38%. Τέλος στην ηλικία  των 17-18 ετών τα ποσοστά ήταν 69,5%, 96% και 64,8% (Johnston  και 

Harrison 1986). 

Οι Payne και Evelyn (1986) έδωσαν ένα ερωτηµατολόγιο, που εξέταζε τις στάσεις ως προς τις 

ψυχότροπες ουσίες και τη  χρήση,  σε  414  µαθητές ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στο Barbados 

(ένα  µικρό  νησί στις ∆υτικές Ινδίες). Οι απαντήσεις έδειξαν ότι  περίπου  το  70% είχε 

χρησιµοποιήσει αλκοόλ, το 30% είχε καπνίσει και το 9% είχε δοκιµάσει µαριχουάνα. Μόνο ένας  

είχε χρησιµοποιήσει  ηρωίνη και κανείς δεν είχε χρησιµοποιήσει κοκαίνη.  Η µεγάλη πλειοψηφία 

των µαθητών θεωρούσε σπουδαίο  να είναι  καλά  πληροφορηµένοι για τις ψυχότροπες ουσίες. 

Επίσης πίστευαν  ότι  η  κυβέρνησή τους δεν είχε κάνει αρκετά για να παρέχει την απαραίτητη 

εκπαίδευση ή να παύσει την καλλιέργεια και εισαγωγή των παράνοµων ουσιών. 

Έρευνα  που έγινε σε µαθητές ηλικίας 11-20 ετών στο  Αµστερνταµ  έδειξε  ότι το 53,5% είχε 

καπνίσει, το 58,5% είχε  πιει µπύρα, το 63,1% κρασί και το 47,2% λικέρ. Το 33,9% δήλωσε ότι 

είχε µεθύσει, το 2,1% είχε πάρει ηρεµιστικά, το 1,4%  αµφεταµίνες, το 1,6% ναρκωτικά, το 0,2% 

µεθαδόνη, το 3,2% βαρβιτουρικά,  το 16,5%  µαριχουάνα, το 0,6% κοκαίνη, το 0,3% ηρωίνη, το 

0,8% LSD, µεσκαλίνη και το 3,7% εισπνεόµενα. Σχετικά µε το φύλο, από τα αγόρια το 53,1% είχε 

καπνίσει τσιγάρα, το  67,4% είχε πιει µπύρα, το 64,1% κρασί και το 53% λικέρ. Μέθη δήλωσε το 

39,6%. Από τα κορίτσια το 54,1% είχε καπνίσει τσιγάρα,  το 51,1% είχε πιει µπύρα, το 62,7% 

κρασί, το 42,1% λικέρ και  το 29,1% ανάφερε µέθη. Μαριχουάνα είχε καπνίσει το 22,9% από  τα 

αγόρια και το 11,1% από τα κορίτσια (F. M. H. M. Driessen και G. Van Dam, 1987). 

Η Kleinman κ.ά. (1988) µελέτησαν καθηµερινούς χρήστες µαριχουάνας (N=903 µαθητές 

δηµόσιου σχολείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε προάστειο της Νέας Υόρκης) και 

συµπέραναν ότι  η χρήση  µαριχουάνας  είναι µόνο ένα στοιχείο σε µια ευρεία και σύνθετη  εικόνα 

αλληλοσχετιζόµενων προβληµάτων και συµπεριφορών. 

 Οι  Reynolds  και Rob (1988) χορήγησαν ένα ερωτηµατολόγιο σε 1270  µαθητές  7ης, 10ης και 

11ης βαθµίδας, οι οποίοι παρακολουθούσαν  7  πολιτειακά Γυµνάσια στο Σύντνευ. Βρήκαν ότι από 

την  ηλικία  ων 15 χρόνων, 15% των νέων έπινε αλκοόλ τουλάχιστο 3 φορές τη βδοµάδα, 30% 

κάπνιζε τσιγάρα, 15% είχε  χρησιµοποιήσει µαριχουάνα την τελευταία βδοµάδα και 18% είχε 

προηγούµενη σεξουαλική εµπειρία. Εννέα στους 100 από  όλους  τους µαθητές συχνά είχαν νιώσει 

"τόσο οπογοητευµένοι  ώστε  η  ζωή είχε χάσει το νόηµά της". 

 Επιδηµιολογικές συγχρονικές έρευνες στις Η.Π.Α., Καναδά, ∆υτική  Γερµανία  και αλλού, µε 

προσωπικές συνεντεύξεις σε έφηβους και ενήλικους,  έδειξαν  ότι το µέγεθος της διάδοσης της 

χρήσης ουσιών, που προκαλούν  εξάρτηση, είναι πολύ µεγαλύτερο από εκείνο που προκύπτει από 
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τα αρχεία των διάφορων υπηρεσιών (Μαδιανός 1989). 

Στη ∆υτική Γερµανία, σε έρευνα, το 1982, βρέθηκε ότι το  26% των ατόµων ηλικίας 18-25 ετών 

είχε χρησιµοποιήσει χασίς. Στην πόλη της Νέας Υόρκης, το 1981, βρέθηκε ότι το 72% των  

εφήβων χρησιµοποίησε  µαριχουάνα  και το 3%  ηρωίνη. Στο Παρίσι,  µε προσωπική  συνέντευξη,  

το 1979, το 29% δείγµατος εφήβων αγοριών  και το 24% των κοριτσιών ανάφερε ότι 

χρησιµοποιούσε ουσίες που προκαλούν εξάρτηση. Αντίθετα στο Ισραήλ, µε παρόµοια 

µεθοδολογία,  βρέθηκαν χαµηλά ποσοστά χρήσης (9% των  αγοριών και  7%  των κοριτσιών),  που 

ανάφεραν ότι είχαν πάρει κάποια ουσία που προκαλεί εξάρτηση (Μαδιανός 1989). 

 Μελέτη που έκανε το Πανεπιστήµιο του Michigan σε µαθητές Γυµνασίου, έδειξε ότι το 50% 

των µαθητών θεωρεί ότι είναι εύκολο να εφοδιαστεί µε κοκαίνη, ενώ για τη µαριχουάνα και την 

ηρωίνη το ποσοστό ήταν 85% και 22% αντίστοιχα.  Λιγότεροι  από το 1/3 των µαθητών θεώρησαν 

ότι ήταν αδύνατο να βρουν και  να αγοράσουν µη νόµιµες ψυχότροπες  ουσίες  (Johnston κ.ά. 

1981, όπως αναφέρει η Μαγκίνα-Βλαχαντώνη 1990). 

Η Rob κ.ά. (1990) µελέτησαν 1270 µαθητές στις βαθµίδες 7, 10 και 11 σε 7 Γυµνάσια µιας 

περιοχής µεσαίας τάξης στο Σύντνευ. Βρήκαν  ότι  χρήση  µαριχουάνας  αναφέρθηκε  από  το 

4,2% των 12χρονων  µαθητών  (βαθµίδα 7), το 26,5% των 15χρονων µαθητών (βαθµίδα 10) και το 

26,7% των 16χρονων (βαθµίδα 11). Περισσότεροι από τους µισούς, οι οποίοι είχαν κάποτε  

χρησιµοποιήσει µαριχουάνα, την είχαν χρησιµοποιήσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας  

εβδοµάδας  πριν  τη  διεξαγωγή  της έρευνας και δεν υπήρχαν  σηµαντικές διαφορές στα 

χαρακτηριστικά ανάµεσα στους πρόσφατους και στους παλαιούς χρήστες. 

Ο Soueif κ.ά. (1990) ( Ν=14656 αγόρια,  4%  αντιπροσωπευτικό δείγµα του όλου αιγυπτιακού 

πληθυσµού  των αγοριών της ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης)  βρήκαν ότι 8% από το δείγµα 

συνέχιζε να κάνει χρήση αλκοόλ και 21,41% χρήση συνθετικών  ψυχοτρόπων ουσιών. Επίσης 

βρήκαν µια ισχυρή σύνδεση ανάµεσα  στην έκθεση στην κουλτούρα των ψυχοτρόπων ουσιών και 

στη χρήση. 

 

2.3.2. ∆εδοµένα από έρευνες, που έγιναν στην Ελλάδα. 

 

Ο Παπαγεωργίου το 1982 (Παιονίδης και Αχλάδας 1984) σε έρευνα,  που  έκανε σε σπουδαστές 

ηλικίας 17-20 ετών (αγόρια=639, κορίτσια=1361), βρήκε ότι τα αγόρια έχουν κάνει χρήση µη  

νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών  σε ποσοστό  8,3%  και τα κορίτσια σε ποσοστό 2,2%. 

 Ο  Παιονίδης το 1982 (Παιονίδης και Αχλάδας 1984) σε έρευνα, που έγινε σε φοιτητές Ιατρικής  

Ε και ΣΤ  έτους (Ν=220) βρήκε ότι  το  10,4%  είχε κάνει χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών 

και ποσοστό µεγαλύτερο από 1,8% εξακολουθούσε να κάνει χρήση. 
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Ο ∆ηµηνάς το 1979 (Παιονίδης και Αχλάδας 1984) βρήκε ότι µαθητές ηλικίας 14-19 ετών 

(αγόρια=405, κορίτσια=495) έχουν κάνει  χρήση,  τα  µεν αγόρια σε ποσοστό 1,5%,τα δε κορίτσια 

σε ποσοστό 2%. 

 Οι Παιονίδης και Αχλάδας (1984) εξετάζοντας 259 κορίτσια και 188 αγόρια, µαθητές Β και Γ 

Λυκείου της ∆υτικής Θεσσαλονίκης, βρήκαν ότι από τα κορίτσια, 66% έκανε µικρή κατανάλωση  

καφέ, δηλαδή έπινε µέχρι 2 φλυτζάνια καφέ την ηµέρα και 8,5%  έκανε µεγάλη κατανάλωση, 

δηλαδή έπινε από 3 φλυτζάνια την ηµέρα. Το 27% έκανε µικρή κατανάλωση τσιγάρου, δηλαδή 

µέχρι 10  τσιγάρα την  ηµέρα  και  5,4%  µεγάλη, δηλαδή πάνω από 11 τσιγάρα την ηµέρα.  Επίσης  

76,4% ανάφερε µικρή κατανάλωση οινοπνεύµατος, δηλαδή έπινε ελαφρά ποτά (µπύρα, ρετσίνα, 

κρασί) και λίγα ποτήρια τη βδοµάδα, ενώ 0,8% ανάφερε µεγάλη κατανάλωση,  δηλαδή έπινε 

ισχυρά οινοπνευµατώδη ποτά (κονιάκ, ουίσκι, βότκα, ούζο κλπ.) και καθηµερινά ή σχεδόν 

καθηµερινά. Μικρή χρήση αναλγητικών φαρµάκων (µέχρι 3 χάπια τη βδοµάδα) είχε κάνει το 

28,6% των  κοριτσιών  και  µεγάλη  (4 χάπια και πάνω τη βδοµάδα) το 2,7%, ενώ 3 κορίτσια 

(1,15%) δήλωσαν ότι έχουν κάνει χρήση µη νόµιµων  ψυχοτρόπων  ουσιών.  Από τα αγόρια 67,6% 

έκανε µικρή κατανάλωση  καφέ και 7,4% µεγάλη, 20,2% µικρή κατανάλωση τσιγάρου  και 20,7% 

µεγάλη, ενώ 74,5% έκανε µικρή κατανάλωση οινοπνεύµατος και 11,2% µεγάλη. Μικρή χρήση 

αναλγητικών  φαρµάκων  ανάφερε  το  23,4% των αγοριών και µεγάλη το 2,1%. Εννέα αγόρια 

(4,78%) δήλωσαν ότι έχουν κάνει χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών και από αυτά τα δύο 

(1,06% του συνόλου των αγοριών) εξακολουθούσαν να κάνουν χρήση. 

Ο  Παιονίδης  κ.ά.  (1985), στο γενικό µαθητικό πληθυσµό που εξέτασαν κατά το πρώτο 

τετράµηνο του 1984 (668 µη εργαζόµενοι µαθητές -310 αγόρια και 358 κορίτσια- και 463 

εργαζόµενοι µαθητές -324 αγόρια και 139 κορίτσια- της Β και Γ τάξης Λυκείων Θεσσαλονίκης) 

βρήκαν ότι 6,9% έχει κάνει χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών και 2,3% εξακολουθούσε να 

κάνει χρήση. Οι ουσίες, που πήραν ήταν κυρίως χασίσι και χάπια ναρκωτικών  φαρµάκων. 

Συγκρίνοντας τα ευρήµατα αυτά µε τα λίγα άλλα  ανάλογα στοιχεία της ελληνικής βιβλιογραφίας, 

κατάληξαν  ότι  η χρήση των  µη  νόµιµων  ουσιών  ανάµεσα  στους µαθητές βρίσκεται σε άνοδο 

και επιπλέον ότι η χρήση των ναρκωτικών συνδυάζεται κατά κανόνα και µε υπερκατανάλωση 

κοινών ευφραντικών ουσιών και αναλγητικών φαρµάκων. 

Ο  Χατζηστυλιανού κ.ά. (1985) βρήκαν ότι οι µαθητές του Γυµνασίου (13-15 χρόνων)  

καπνίζουν σε ποσοστό 4,7% κατά  µέσο όρο  9,8% τσιγάρα τη µέρα, ενώ του Λυκείου (16-18 

χρόνων) καπνίζουν σε ποσοτό 29,6% κατά µέσο όρο 14,4 τσιγάρα τη µέρα. Η µέση  ηλικία  

έναρξης του καπνίσµατος ήταν τα 14,7 χρόνια στα αγόρια  και  τα  14,5 στα κορίτσια. 

Επισηµάνθηκε ότι οι µισοί σχεδόν  µαθητές  (49,2%)  και  το  1/3  σχεδόν  των µαθητριών (35,7%)  

της  Γ  τάξης Λυκείου (18 χρόνων) κάπνιζαν. Από τους µαθητές του Γυµνασίου 43,5% και από 
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τους µαθητές του  Λυκείου 64,3% έκανε χρήση οινοπνευµατωδών, µε µέση ηλικία έναρξης  τα 

12,5 χρόνια για τα αγόρια και τα 13,2 για τα κορίτσια. 

 Από έρευνα στην Ελλάδα στη 10ετία του '70 βρέθηκε ότι  3.669 άτοµα  είχαν  συλληφθεί  κατά 

το διάστηµα 1963-1973 για χρήση κυρίως  ινδικής  κάνναβης, από τα οποία 107 ήταν γυναίκες και 

382  χρήστες ηρωίνης (Stefanis κ.ά. 1975, όπως αναφέρει ο Μαδιανός 1989). 

Στην Ελλάδα επίσης το 1983 (Madianou κ.ά. 1987, όπως  αναφέρει ο Μαδιανός 1989) άρχισε 

ένα ευρύ συστηµατικό  επιδηµιολογικό  πρόγραµµα σε εθνικό επίπεδο από την Ψυχιατρική  

Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών και το Υπουργείο Πολιτισµού. Το πρόγραµµα  αυτό  κάλυπτε 

τη διερεύνηση του φαινοµένου της χρήσης µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών α)σε τυχαίο δείγµα 

10.300  µαθητών  13-17  ετών, β)σε τυχαίο δείγµα 4.300 νοικοκυριών σε όλη την Ελλάδα, γ)σε 

δείγµα φυλακισµένων για χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών και δ)έγινε καταγραφή όλων 

των γνωστών "περιπτώσεων"  χρηστών  στο διάστηµα 1973-1983 από 12 διαφορετικές πηγές  

πληροφοριών,  ενώ  µελετήθηκε σε βάθος το φαινόµενο σε δύο  αθηναικούς  δήµους. Οι γνωστές 

"περιπτώσεις" χρηστών στη χώρα µας, που εµφανίζονταν καταγραµµένοι µια φορά στα  αρχεία 

υπηρεσιών  ανερχόταν στους 8.821 άνδρες και 868 γυναίκες,  µε µέση  ηλικία  τα 35 χρόνια οι 

άνδρες και τα 31 οι γυναίκες. Η αναλογία τους στον πληθυσµό της χώρας ήταν 93 άνδρες  χρήστες 

σε 100.000 κατοίκους και µόνο 7,7 γυναίκες σε 100.000  γυναίκες για τη 10ετία 1973-1983. Στην 

Αττική τα αντίστοιχα  ποσοστά των ανδρών χρηστών ουσιών ήταν 150/100.000 και των γυναικών 

18/100.000. Το 53% των χρηστών ανδρών χρησιµοποιούσε  χασίσι. Ηρωίνη χρησιµοποιούσε µόνο 

το 28%  των ανδρών, αλλά  το 51,2%  των γυναικών. Ολοι σχεδόν είχαν συλληφθεί µία ή 

περισσότερες φορές, ενώ µικρός αριθµός είχε φυλακισθεί. 

 Οι Χανιώτης κ.ά. (1987) διερεύνησαν τις συνήθειες του καπνίσµατος και της λήψης καφέ σε 

148 σπουδαστές από δείγµα τυχαίας επιλογής. Η µέση ηλικία τους ήταν 20,5 +- τυπική  απόκλιση 

1,5 χρόνια. Το 25% (37/148) ήταν άνδρες και το 75%  (111/148) γυναίκες. Βρέθηκε ότι το 77% 

έπινε καθηµερινά 1-5 καφέδες και το 52% κάπνιζε από 1 έως περισσότερα από 40 τσιγάρα. 

Η  πανελλαδική  έρευνα στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση το 1984, που διεξήγαγε η Ψυχιατρική 

Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών  µε την υποστήριξη του Υφυπουργείου Νέας Γενιάς βρήκε 

ποσοστό 6%, που ανάφερε εµπειρία µε µη νόµιµες ψυχότροπες ουσίες. Στην ίδια  έρευνα  το  

71,3% ανάφερε ότι έχει καπνίσει και το 97,9% ότι  έχει  κάνει χρήση αλκοόλ (Κοκκέβη 1988). Σε 

επαναληπτική έρευνα, που έγινε στο µαθητικό πληθυσµό της Αθήνας το 1988, η χρήση καπνού και 

αλκοόλ από το µαθητικό πληθυσµό βρέθηκε µειωµένη. Αντίθετα η χρήση µαριχουάνας, ηρωίνης 

και κοκαίνης παρουσιάζει  αύξηση ανάµεσα στο 1984 και 1988. ∆ηλαδή,  ενώ  το 1984 το 6,5% 

από τα αγόρια και το 3,8% από τα κορίτσια ανάφεραν  χρήση,  το  1988 τα αντίστοιχα ποσοστά 

ανέβηκαν στο 8,1% για  τα  αγόρια  και  στο  3,9% για τα κορίτσια (Κοκκέβη κ.ά. 1993). 
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Ο Μαρσέλος κ.ά. (1988) µελέτησαν τις απαντήσεις 8092 µαθητών Γ Γυµνασίου και Γ Λυκείου 

από την Αθήνα, Πάτρα και Ιωάννινα, οι οποίοι απάντησαν σε ένα κλειστού τύπου 

ερωτηµατολόγιο. Βρήκαν ότι στο σύνολο του δείγµατος µόνο ένα ποσοστό 1,5% φάνηκε να κάνει 

συστηµατική ή περιστασιακή µη νόµιµη χρήση  ψυχοψυχοτρόπων ουσιών, ενώ υψηλότερο ήταν το 

ποσοστό των  µαθητών, που δοκίµασε κάποια ουσία, αλλά δε συνέχισε τη χρήση της (3,6%). 

Αναφορικά µε τις ουσίες, των οποίων γινόταν  περιστασιακή  ή  συστηµατική  χρήση, στην πρώτη 

θέση των προτιµήσεων βρίσκονταν  τα  ηρεµιστικά  και  ακολουθούσαν τα προιόντα της κάνναβης. 

Εκτός από τους µαθητές, που ανάφεραν χρήση κάποιας ουσίας, σε σηµαντικό ποσοστό µαθητών 

είχε προταθεί η δοκιµή κάποιας µη νόµιµης ουσίας, χωρίς τελικά να δεχτούν. Επίσης στο σύνολο 

του δείγµατος, το ποσοστό των µαθητών, που είχε χρησιµοποιήσει ηρεµιστικά ή διεγερτικά 

φάρµακα, µε πηγή  προµήθειας γιατρούς ή κάποιο µέλος της οικογένειας, έφτανε το 4,6%. Στις 

µεγάλες ηλικίες, και µάλιστα στα κορίτσια, η νόµιµη χρήση ψυχοτρόπων φαρµάκων έφτανε στα 

Λύκεια της Αθήνας στο 12,7%. 

Ο  Φραγκίδης  κ.ά. (1989)  βρήκαν ότι το κάπνισµα είναι πολύ διαδεδοµένο στους τελειόφοιτους 

του Λυκείου, δεδοµένου ότι το 46,1% των αγοριών και το 41,9% των κοριτσιών κάπνιζε 

περιστασιακά ή καθηµερινά. Στο Γυµνάσιο το κάπνισµα εµφάνιζε µικρότερη συχνότητα, αφού 

µόνο 19,9% των αγοριών και 16.1% των κοριτσιών κάπνιζε καθηµερινά ή περιστασιακά. Οι 

µαθητές και µαθήτριες,  ανεξαρτήτως ηλικίας, προτιµούσαν στην πλειοψηφία τους τις ξένες 

µάρκες τσιγάρων. Σε αντίθεση µε τους µαθητέςτου Γυµνασίου, οι µαθητές του Λυκείου φάνηκε να 

συνειδητοποιούν τη δυσκολία διακοπής του καπνίσµατος, δεδοµένου ότι παραδέχονταν  σε  

υψηλότερο  ποσοστό ότι θα καπνίζουν τον επόµενο χρόνο. Συµπέραναν ότι τα διάφορα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα  αγωγής  υγείας  και αντικαπνιστικής διαφώτισης πρέπει να αρχίζουν  

νωρίς  και να πραγµατοποιούνται ήδη στις τάξεις του Γυµνασίου. 

 Όπως φαίνεται από τα παραπάνω δεδοµένα, το πρόβληµα της  κατάχρησης  ψυχοτρόπων  

ουσιών στην Ελλάδα δεν έχει τις διαστάσεις,  που  έχει  λάβει  σε  άλλες  χώρες και ιδιαίτερα  στις 

Η.Π.Α.,  χωρίς  βέβαια  αυτό να σηµαίνει ότι το φαινόµενο δεν είναι  ανησυχητικό,  δεδοµένου ότι 

έχει φανεί µια προοδευτική αύξηση  του ποσοστού χρηστών των παραπάνω ουσιών. Επίσης 

ιδιαίτερα  ανησυχητική  είναι  η  επέκταση της χρήσης µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών σε ολοένα 

νεαρότερες ηλικίες, που δικαιολογηµένα δηµιουργεί έντονη ανησυχία και καθιστά αναγκαία τη 

διεξαγωγή περισσότερων επιδηµιολογικών ερευνών για τον  εντοπισµό αιτιολογικών παραγόντων, 

ώστε να καταστεί δυνατή η πρόληψη.  Λαµβάνοντας  υπόψη ότι στην Ελλάδα τα ποσοστά χρήσης 

δεν είναι τόσο υψηλά, όσο σε άλλες χώρες, µπορούµε να πούµε ότι η έγκαιρη  παρέµβαση  είναι 

δυνατόν να εµποδίσει την αύξηση του ποσοστού χρηστών στη χώρα µας. 
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2.4. Χαρακτηριστικά των χρηστών µη νόµιµων ψυχοτρόπων  ουσιών. 

2.4.1. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά (σχολείο, τάξη, εθνικότητα, ηλικία, φύλο, γεωγραφική 

θέση). 

α. Είδος σχολείου. 

 Ο ∆εληγιαννάκης κ.ά. (1971) εξέτασαν 45 στρατιώτες, που έκαναν χρήση χασίσι και βρήκαν ότι 

ότι το 83,6% από αυτούς  είχε εκπαίδευση στοιχειώδη και το 25% παρουσίαζε χαµηλό IQ. Οι 

Hochman και Brill (1973) δε βρήκαν στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στο είδος του 

σχολείου (Γυµνάσιο, Κολλέγιο, Ακαδηµαική  Εκπαίδευση)  και  τη µη νόµιµη χρήση ουσιών, ενώ 

ο Jessor κ.ά. (1980) βρήκαν ότι οι µαθητές που κάνουν χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών 

συνήθως έχουν αρνητικές προσδοκίες για ακαδηµαική κατεύθυνση. Επίσης η  Κοκκέβη (1988) 

αναφέρει ότι  οι µαθητές, που είναι χρήστες, είναι πιο συνηθισµένο να  φοιτούν στην  Τεχνική  

Εκπαίδευση. Ο Soueif κ.ά. (1990) βρήκαν ότι τα ποσοστά των µαθητών, που παρακολουθούσαν 

µαθήµατα θεωρητικού, ανθρωπιστικού περιεχοµένου και έκαναν χρήση καπνού,ψυχοτρόπων 

ουσιών  µε  συνταγή γιατρού, µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών και αλκοόλ ήταν σηµαντικά 

υψηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά των µαθητών που παρακολουθούσαν µαθήµατα θετικού 

περιεχοµένου. 

β. Τάξη. 

Σε  αντίθεση  µε  τους  Jessor και Jessor (1987) και The New York State Division of Substance 

Abuse Services (1984), (όπως αναφέρει η KLeinman κ.ά. 1988), που αναφέρουν ότι η χρήση 

αυξάνει κατά τρόπο ανάλογο µε το επίπεδο της τάξης, η  KLeinman (1988)  βρήκε  ότι  η χρήση 

δεν αυξάνει ανάλογα µε το επίπεδο της τάξης.  Οι Mills και Noyes (1984) βρήκαν ότι η σχέση 

ανάµεσα στην ένταση της χρήσης µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών  και σε διάφορες 

ψυχοκοινωνικές µεταβλητές (π.χ. ακαδηµαικοί  στόχοι, τάξη, χρήµατα που ξοδεύονται) απαιτούσε 

επιπλέον διερεύνηση. 

γ. Εθνικότητα. 

O Bachman κ.ά. (1981) εξετάζοντας τα ευρήµατα από επτά έρευνες, που έγιναν σε µαθητές, 

βρήκαν ότι οι µαύροι µαθητές ανάφεραν  λιγότερη  χρήση από τους λευκούς. Αλλες διαστάσεις του 

οικογενειακού υπόβαθρου, όπως χώρα και η αστική διαµονή έδειξαν  µόνο  µικρές συνδέσεις µε τη 

χρήση. Ο Murray κ.ά. (1987) εξέτασαν τη χρήση καπνού, αλκοόλ και µαριχουάνας στους  µαθητές 

της 7ης βαθµίδας σχολείου της Μινεσότα. Η συµµετοχή ξεπέρασε το 94% και χρησιµοποίησαν 

βιολογικό τεστ για να  αυξηθεί η  αποκάλυψη  της χρήσης µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών κατά 

τη διάρκεια της έρευνας. Παρατήρησαν ότι οι οµάδες των Ιθαγενών, Αµερικάνων, Ισπανών και 

Μαύρων γυναικών ήταν περισσότερο  πιθανό να αναφέρουν χρήση σε σύγκριση µε άλλες οµάδες. 
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δ. Ηλικία. 

Σχετικά  µε  την  ηλικία, ο ∆εληγιαννάκης κ.ά. (1971) βρήκαν ότι η µέση ηλικία έναρξης χρήσης 

χασίς στους στρατιώτες χασιστές, που εξέτασαν, ήταν 18-19 χρόνων. Ο Shelley κ.ά.  (1982) 

αναφέρουν  ότι  οι  χρήστες είναι πάνω από τα 16 και οι Mills και  Noyes  (1984)  ότι η ηλικία 

κατά την πρώτη χρήση µαζί µε άλλες ψυχοκοινωνικές µεταβλητές φαίνονται να είναι σηµαντικοί 

προγνωστικοί παράγοντες για τη χρήση. Ο Παιονίδης κ.ά. (1985) αναφέρουν ότι οι χρήστες είναι 

ανάµεσα στα 16 και 20 µε  µέση ηλικία τα 17,8 χρόνια, ο Μαρσέλος κ.ά. (1988) ότι είναι µαθητές 

µεγαλύτερων ηλικιών και ο Soueif κ.ά. (1990) ότι  βρίσκονται ανάµεσα στα 12 και 16. 

ε. Φύλο. 

Όσον  αφορά  το φύλο, οι χρήστες είναι σε µεγαλύτερο ποσοστό αγόρια  από  ό,τι  κορίτσια  

(Hochman και Brill 1973, Bachman κ.ά.  1981,  Shelley κ.ά.  1982,  Παιονίδης και Αχλάδας 1984, 

Μαρσέλος κ.ά. 1988, Μαδιανός 1989, Κοκκέβη κ.ά. 1993). 

στ. Γεωγραφική θέση. 

Ο  ∆εληγιαννάκης  κ.ά.  (1971) βρήκαν ότι ένα µεγάλο ποσοστό από  τους  χασιστές, που 

µελέτησαν, προερχόταν από Αθήνα-Πειραιά και περίχωρα. Ο Παράσχος κ.ά. (1984) µελετώντας το  

κοιινωνικοοικογενειακό περιβάλλον 139 στρατιωτών χασιστών,  αναφέρουν  ότι πολλοί από 

αυτούς είχαν µετακινηθεί από την ύπαιθρο στα αστικά κέντρα. Ο Soueif κ.ά. (1990) βρήκαν ότι  

σηµαντικά  περισσότεροι µαθητές από την πόλη παρά από τις αγροτικές  περιοχές κάπνιζαν καπνό 

και δοκίµαζαν κάνναβη και αλκοολούχα ποτά. 

 

   2.4.2.  Οικογενειακή  κατάσταση, κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, εργασία, χρήµα. 

 

α. Οικογενειακή κατάσταση. 

 Σχετικά µε τη σειρά που έχει το παιδί χρήστης µέσα στην  οικογένεια ο  ∆εληγιαννάκης κ.ά. 

(1971) βρήκαν ότι σε µια οµάδα χρηστών το 37,4% ήταν υστερότοκοι και οι Μενούτης και  

Κρητικού (1990) αναφέρουν ότι το παιδί χρήστης είναι µοναχοπαίδι ή ή υστερότοκο. 

 Όσον  αφορά  το  µέγεθος της οικογένειας του χρήστη, ο ∆εληγιαννάκης κ.ά. (1971) αναφέρουν 

ότι ο χρήστης προέρχεται  από οικογένεια µε 2-4 παιδιά, ο Παράσχος κ.ά. (1984) ότι προέρχεται  

από  οικογένεια  µε πολλά µέλη, ενώ οι Hochman και Brill (1973)  ότι  το  µέγεθος  της 

οικογένειας δε σχετίζεται µε τη χρήση µαριχουάνας. 

 Επίσης  βρέθηκε  ότι οι χρήστες συνήθως έχουν γονείς, που έχουν  πάρει  διαζύγιο ή βρίσκονται 

σε διάσταση (Παράσχος κ.ά. 1984)  ή  προέρχονται  από "διαλυµένες" οικογένειες (Vaillant 1966). 

Ακόµη, ότι η "διαλυµένη" οικογενειακή ζωή είναι ο  πιο επικίνδυνος παράγοντας για τη χρήση 

ηρωίνης ανάµεσα στους νέους  (Corrigan 1986)  και ότι η παρουσία ή απουσία γονέων στο σπίτι  
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καθώς  και  οι  σχέσεις γονέα-παιδιού συνδέονται µε τη χρήση  ουσιών  από το παιδί, αλλά η 

παρουσία ή απουσία γονέων είναι  λιγότερο  σηµαντική από τις σχέσεις γονέα παιδιού στην 

πρόγνωση της χρήσης ουσιών (Selnow 1987). Οι Reynolds και Rob (1988)  βρήκαν  ότι το 

διαζύγιο των γονέων ή ο χωρισµός και η ύπαρξη  µητέρας,  η οποία  εργαζόταν πολλές ώρες (full 

time), συνδέονταν µε παρατηρούµενη έλλειψη οικογενειακών στενών σχέσεων και αγάπης, οι 

οποίες σχέσεις στη συνέχεια συνδέονταν µε τη  χρήση αλκοόλ, τσιγάρων και µαριχουάνας. Επίσης 

η Rob κ.ά. (1990)  αναφέρουν ότι ότι οι χρήστες µαριχουάνας ήταν περίπου δυο φορές πιο πιθανό 

από ό,τι οι µη χρήστες να προέρχονται από ένα "διαλυµένο" σπίτι. 

Αντίθετα οι Hochman και Brill (1973) αναφέρουν ότι αν ο πατέρας ζούσε ή όχι, το διαζύγιο των 

γονέων ή η ύπαρξη θετών  γονέων  δεν έχουν σχέση µε τη χρήση µαριχουάνας από τους νέους. 

 

β. Κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, εργασία, χρήµα. 

Ο ∆εληγιαννάκης κ.ά. (1971) παρατήρησαν ότι οι χρήστες έχουν χαµηλή  κοινωνική  καταγωγή, 

ενώ οι Hochman και Brill  (1973) ότι η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της οικογένειας δε 

σχετίζεται µε τη χρήση µαριχουάνας από το παιδί. Σύµφωνα µε  Shelley κ.ά.  (1982)  οι κοινωνικές 

τάξεις δεν παρουσιάζουν σηµαντική διαφορά µε τη χρήση ψυχότροπης ουσίας χωρίς ιατρική  

σύσταση. 

 Ο  Παράσχος  κ.ά. (1984) µελετώντας το κοινωνικοοικογενειακό περιβάλλον 139 στρατιωτών 

χασιστών βρήκαν ότι µεγάλος αριθµός χασιστών  είχε  παντρευτεί  πριν τη στράτευση, είχε 

αποκτήσει παιδιά,  αλλά  οι περισσότεροι γάµοι είχαν διαλυθεί. Οι χασιστές  είχαν  χαµηλότερο  

επίπεδο εκπαίδευσης, µεγάλος αριθµός ήταν  ανεπάγγελτοι  και αρκετοί ήταν ναυτικοί, ενώ στην 

οµάδα ελέγχου  υπερτερούσαν  οι αγρότες.  Με βάση τα ευρήµατα αυτά, υποστήριξαν την άποψη 

ότι οικογενειακές, επαγγελµατικές,  πολιτιστικές  και  οικονοµικοκοινωνικές συνθήκες συνδέονται  

µε την κανναβική εξάρτηση στη χώρα µας. 

 Ο Murray κ.ά. (1987) αναφέρουν ότι όταν το επάγγελµα της µητέρας είναι "ευγενές" (white 

collar), τότε είναι  περισσότερο πιθανό  να  αναφέρεται  χρήση  ουσίας από τους έφηβους. Η Rob 

κ.ά.  (1990)  επίσης  αναφέρουν  πως, όταν η µητέρα εργάζεται πολλές  ώρες (full time), γεγονός, 

το οποίο συχνά είναι συνέπεια συζυγικής διάστασης και/ή όταν υπάρχει "διαλυµένη" οικογένεια,  

τότε  είναι  πιο πιθανό να υπάρχει και χρήση. Οι Hochman  και  Brill (1973) βρήκαν ότι η 

εκπαίδευση και το επάγγελµα  του πατέρα δεν έχουν σχέση µε τη χρήση µαριχουάνας από το  

παιδί. Επίσης βρήκαν ότι οι µη χρήστες εξαρτώνται οικονοµικά από τους γονείς. 

 Ο Bachman κ.ά.(1981) αναφέρουν ότι το υψηλό σχετικά εισόδηµα και/ή σοβαρό ωράριο 

υποχρεώσεων σε ένα επάγγελµα (heavy  commitment  to  a job) σχετίζονται µε µη νόµιµη χρήση 

ψυχοτρόπων ουσιών.  Σύµφωνα  µε  Shelley  κ.ά.  (1982)  όσο  περισσότερο χαρτζηλίκι, τόσο 
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περισσότερο πιθανή η χρήση. Επίσης οι  Mills και  Noyes (1984) υποστηρίζουν ότι η ποσότητα 

διαθέσιµων χρηµάτων για προσωπικά έξοδα είναι σηµαντικός προγνωστικός παράγοντας  για  τη 

χρήση. Ο Μαρσέλος κ.ά. (1988) βρήκαν ότι ένας από τους προγνωστικούς παράγοντες για τη 

χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών είναι τα χρήµατα, που ξοδεύει ο µαθητής. 

Ο  ∆εληγιαννάκης  κ.ά.  (1971)  βρήκαν  ότι όλοι οι χασιστές στρατιώτες, που εξέτασαν, είχαν 

επάγγελµα χαµηλής  επαγγελµατικής στάθµης: πρώτα οικοδόµοι και µετά ναυτικοί. Ο Παιονίδης 

κ.ά.  (1985)  βρήκαν  ότι οι εργαζόµενοι µαθητές καταναλώνουν περισσότερους καφέδες  και 

τσιγάρα από ό,τι οι µη εργαζόµενοι µαθητές. Επίσης, περισσότερα τσιγάρα και οινόπνευµα 

καταναλώνουν τα αγόρια σε σχέση µε τα κορίτσια, στην  ίδια  κατηγορία µαθητών. Περισσότερα 

αναλγητικά φάρµακα από όλους παίρνουν οι µη  εργαζόµενες  µαθήτριες.  Επίσης οι µη 

εργαζόµενοι µαθητές και  µη εργαζόµενες µαθήτριες καταναλώνουν λιγότερες µη νόµιµες  

ψυχότροπες  ουσίες από τους εργαζόµενους µαθητές και τις εργαζόµενες  µαθήτριες.  Πιο 

αναλυτικά, ποσοστό 6,4% από τους µη εργαζόµενους µαθητές και 13% από τους εργαζόµενους 

µαθητές δήλωσαν  ότι  έχουν κάνει χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών. Από  αυτούς  το 2,2% 

και 5,2%, αντίστοιχα, δήλωσαν ότι εξακολουθούν να κάνουν χρήση. Ποσοστό 3,3% από τις µη  

εργαζόµενες µαθήτριες και 3,6% από τις εργαζόµενες µαθήτριες  δήλωσαν ότι έχουν  κάνει  χρήση  

µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών. Από  αυτές 0,2%  και  1,4% αντίστοιχα δήλωσαν ότι 

εξακολουθούν να κάνουν χρήση.  Ο Μαρσέλος κ.ά. (1988) αναφέρουν ότι η εργασία και το χρήµα 

είναι προγνωστικοί παράγοντες για τη χρήση. 

  

2.4.3. ∆ραστηριότητες. 

α. Αθλητισµός. 

 Ο  Frankle κ.ά. (1984) πήραν  συνέντευξη σχετικά µε τη χρήση στεροειδών αναβολικών  από 

250 αθλητές, που σήκωναν βάρη. 110 παραδέχτηκαν  ότι  χρησιµοποίησαν  µια ποικιλία από 

αναβολικά κάποια φορά. Από αυτούς, 50, ηλικίας  17-37 χρόνων έδωσαν µια λεπτοµερέστερη  

συνέντευξη  σχετικά µε  το πρότυπο, διάρκεια, δόση  και συνδυασµό καθώς και πηγή χρήσης. 28 

από τους 50 δεν ανταγωνίζονταν  στην  άρση βαρών, στο body building ή σε άλλα αθλητικά  

συµβάντα. Τα  αποτελέσµατα έδειξαν ότι 20 από  τους 50  αθλητές άρχισαν να χρησιµοποιούν 

αυτές τις ουσίες κατά τη διάρκεια  του τελευταίου έτους, αλλά 12 από τους 50 τις είχαν 

χρησιµοποιήσει  για 2 ή 3 χρόνια και µερικοί τις είχαν χρησιµοποιήσει πάνω από 5 χρόνια. Εγινε 

φανερό ότι η χρήση των ανδρογόνων στεροειδών φαρµάκων (androgenic steroid drug) έφθασε σε 

ανησυχητικά  επίπεδα  στους αθλητές που δεν ήταν ανταγωνιστικοί (competitive). 

Ο Rooney (1984) µελέτησε 4941 µαθητές από 30 Λύκεια σε 6 περιοχές της βορειότερης 

περιφέρειας των Η.Π.Α., οι οποίοι απάντησαν σε ένα ερωτηµατολόγιο κατάλληλα διαµορφωµένο, 
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ώστε  να ελεγχθεί η σχέση ανάµεσα στη συµµετοχή σε διάφορα σπορ και τη χρήση ψυχοτρόπων 

ουσιών. Η ανάλυση έδειξε ότι η συµµετοχή  σε όλα τα είδη των σπορ ασκεί πολύ µικρή επίδραση 

στη χρήση  ψυχοτρόπων ουσιών. 

 

β. Θρησκευτικές, πολιτικές πεποιθήσεις. 

Οι Hochman και Brill (1973) βρήκαν ότι οι καπνιστές µαριχουάνας  πιο  συχνά  δεν ακολουθούν 

τη θρησκεία στην οποία έχουν ανατραφεί  και  πιο  συχνά  αναµειγνύονται µε µη παραδοσιακές 

θρησκείες. Επίσης, ότι οι χρήστες είναι περισσότερο φιλελεύθεροι και  ενδιαφέρονται περισσότερο 

για την πολιτική. Ακόµη είναι περισσότερο πιθανό να έχουν φιλελεύθερους γονείς και να 

ενδιαφέρονται περισσότερο να αλλάξουν τον τύπο της κυβέρνησης και τους νόµους από ό,τι οι µη 

χρήστες. Ο Jessor  κ.ά. (1980) αναφέρουν ότι οι χρήστες εκκλησιάζονται  λιγότερο  συχνά  από ό,τι  

οι µ η χρήστες. Τέλος ο Bachman κ.ά. (1981) ότι οι νέοι που κάνουν χρήση µη νόµιµων 

ψυχοτρόπων ουσιών κάτω από το µέσο όρο χρήσης έχουν ισχυρές θρησκευτικές πεποιθήσεις και 

συντηρητικές πολιτικές απόψεις, ενώ οι νέοι που κάνουν χρήση πάνω από  το µέσο  όρο χρήσης 

ξοδεύουν πολλά απογεύµατα έξω από το σπίτι για αναψυχή.



 

 
19

2.4.4. ∆ιαπροσωπικές σχέσεις, σχέσεις µε οικογένεια. 

 Ο Attardo  (1965) αναφέρει ότι η µητέρα του χρήστη είναι περισσότερο 

"συµβιωτική"   από ό,τι η µητέρα του σχιζοφρενή και του φυσιολογικού. Οι Hochman 

και Brill (1973) ότι η τάση  των καπνιστών  µαριχουάνας να φύγουν µακρυά από το 

σπίτι τους είναι τριπλάσια από εκείνη των καπνιστών. Επίσης ότι σε ένα σοβαρό 

πρόβληµα οι µη χρήστες θα ζητούσαν βοήθεια από τους  γονείς,  ενώ  οι χρήστες  θα 

ζητούσαν βοήθεια από φίλο, συνήθως µεγαλύτερης ηλικίας. Ο Goldstein (1976a) 

αναφέρει ότι οι χρήστες χρησιµοποιούν το πατρικό σπίτι σαν σταθερό σηµείο αναφο-

ράς στη ζωή τους. Ο Vaillant (1966) υποστηρίζει ότι το  ποσοστό του συντηρούµενου 

εξαρτητικού ρόλου µέσα στην οικογένεια, που  αποδίδεται στην υπερπροστασία, 

ανερχόταν τουλάχιστο  στο 34%  των  µητέρων  χρηστών  ηρωίνης. Επίσης ότι ο 

πατέρας των χρηστών ηρωίνης είναι συχνά απών ή προέρχεται από διαφορετική 

κουλτούρα από εκείνη που µεγαλώνει το παιδί. Σηµαντικό επίσης παράγοντα (τρίτο 

στη σειρά µετά την ανοµοιότητα παιδείας  γονέων και παιδιού και τη µητρική 

προστασία) της  τοξικοεξάρτησης θεωρεί το "διαλυµένο" σπίτι του χρήστη. Ο  

Schneider κ.ά. (1977) για να ελέγξουν την υπόθεση ότι οι αλκοολικοί  και  οι χρήστες  

ηρωίνης  βρίσκονται σε απόσταση ή έχουν µια αρνητική σχέση  µε  τον  πατέρα  τους,  

σύγκριναν τις απαντήσεις τριών οµάδων: α)28 εθισµένων στην ηρωίνη και στο αλκοόλ 

β)25 ψυχιατρικών εξωτερικών ασθενών νοσοκοµείου και γ)23 ατόµων  οµάδας 

ελέγχου.  Στις  τρεις αυτές οµάδες έδωσαν ένα ερωτηµατολόγιο, το οποίο εξέταζε τη 

σχέση τους µε τον πατέρα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν  ότι  µόνο η οµάδα των 

εθισµένων παρουσίαζε σηµαντικό ύψος στην τιµή της απόστασης πατέρα-γιου. Οι 

Kokkevi και Stefanis  (1978)  σύγκριναν 91 εξαρτηµένους άνδρες φυλακισµένους σε  

φυλακή στην Αθήνα, που είχαν φυλακιστεί λόγω παραπτωµάτων συνδεδεµένων  µε  

χρήση  µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών, µε δύο οµάδες  ελέγχου : α)ένα δείγµα από 57 

φυλακισµένους στην ίδια φυλακή όχι τοξικοµανείς, που είχαν φυλακιστεί για  

παραπτώµατα,  που  δεν συνδεόταν µε χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών και 

β)ένα δείγµα 130 ατόµων από το γενικό πληθυσµό. Ενώ παρατηρήθηκαν µικρές 

διαφορές ανάµεσα στους εξαρτηµένους και τους φυλακισµένους της οµάδας ελέγχου 

(πατέρας λιγότερο θερµός και µητέρα  περισσότερο  επιτρεπτική στους εξαρτηµένους), 

συγκρίσεις  των  εξαρτηµένων  µε το δείγµα γενικού πληθυσµού έδειξε µεγαλύτερες 
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διαφορές ανάµεσα στους δύο πληθυσµούς: και οι δύο γονείς των εξαρτηµένων ήταν 

λιγότερο απορριπτικοί και  περισσότερο  επιτρεπτικοί, η µητέρα τους θερµότερη και 

περισσότερο υπερπροστατευτική και ο πατέρας τους περισσότερο ασυνεπής και 

λιγότερο ευνοικός σε αυτούς από ό,τι στα αδέλφια τους. Τα ευρήµατα αυτά 

επιβεβαίωσαν την επικρατούσα βιβλιογραφική  άποψη για  το  ρόλο της µητέρας των 

εξαρτηµένων, που χαρακτηρίζεται από ισχυρούς  συγκινησιακούς  δεσµούς  και 

υπερπροστασία, και του  πατέρα,  που χαρακτηρίζεται από συγκινησιακή απόσταση. Ο 

Jessor κ.ά. (1980)  αναφέρουν ότι η χρήση ουσίας υπάρχει όταν παρατηρείται λιγότερη 

συµφωνία ανάµεσα στους φίλους και  τους γονείς, όταν η επίδραση των γονέων στα 

παιδιά είναι µικρότερη σε σχέση µε την επίδραση των φίλων και όταν υπάρχει 

µεγαλύτερη επιδοκιµασία για πρότυπα χρήσης µαριχουάνας και άλλα  προβλήµατα  

συµπεριφοράς. Ο Madanes κ.ά. (1980)  έκαναν σύγκριση των αναστροφών της 

ιεραρχικής οργάνωσης της  οικογένειας,  οι οποίες παριστούν τον αγώνα για την 

επικράτηση και την καθοδήγηση  των υπολοίπων, καθώς επίσης εξέτασε τις 

διαγενεαλογικές συµµαχίες, που εκφράζουν την εγγύτητα και ζεστασιά των σχέσεων  

µεταξύ  ατόµων  διαφορετικής  γενιάς µεταξύ α)οικογενειών εξαρτηµένων από ηρωίνη 

β)οικογενειών σχιζοφρενών και  γ)οικογενειών  της  οµάδας ελέγχου. Φάνηκε ότι στις 

οικογένειες των εξαρτηµένων  υπήρχε υψηλότερο ποσοστό  διαφοροροποίησης και 

αναστροφής της ιεραρχίας, όπως το ίδιο συνέβαινε και ως  προς τις  διαγενεαλογικές  

συµµαχίες, όπου  συνήθως  επικρατούσε η σχέση  µητέρα-παιδί χρήστης. Οι 

οικογένειες των σχιζοφρενών παρουσίαζαν σηµαντικό, αλλά µικρότερο αριθµό 

ιεραρχικών αναστροφών, χωρίς όµως διαγενεαλογική διαφοροποίηση. Οι  οικογένειες  

της  οµάδας ελέγχου δεν παρουσίασαν διαφοροποίηση ούτε στην  ιεραρχία  ούτε  

µεταξύ  των γενεών, αλλά την καθοδήγηση είχε  αναλάβει  το  ζεύγος των γονέων. 

Επίσης ο Madanes δίδει µεγάλη σηµασία στη σχέση  της τοξικοεξάρτησης µε την 

παρεµπόδιση της εξατοµίκευσης της προσωπικότητας του χρήστη κατά την περίοδο  

της  εφηβείας, περίοδο κατά την οποία οι νέοι πρέπει να αρχίσουν να αποχωρίζονται 

την οικογενειακή τους εξαρτητική σχέση και να εξατοµικεύονται. Ο Glynn (1982-83) 

αναφέρει  ότι η χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών µπορεί να είναι ένα πρόβληµα 

σε κάθε στιγµή του διαστήµατος της ζωής και ότι η οικογένεια είναι ένα φυσικό 

εργαστήριο για έρευνα σχετικά µε αυτό το πρόβληµα. Ο Corrigan (1986) αναφέρει ότι 
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η "διαλυµένη" οικογενειακή ζωή φαίνεται να είναι ο πιο επικίνδυνος παράγοντας για  

τη  χρήση  ηρωίνης  ανάµεσα  στους νέους. Ο Olievenstein (1987) υποστηρίζει ότι 

υπάρχει χρήση ουσίας, όταν στην  οικογένεια  υπάρχει "απόκρυφο", δηλαδή  το 

απαγορευµένο. Κατά τον Petit (1988), όπως αναφέρουν οι Μενούτης και Κρητικού 

(1991), η  τοξική  ουσία  υπάρχει όταν ο πατέρας αποτυγχάνει στο ρόλο του,  δηλαδή, 

όταν ο πατέρας δεν είναι παρών µε τρόπο ώστε να παρεµβαίνει  διευκολυντικά στην 

αποκόλληση της µητέρας από το παιδί, ενώ ταυτόχρονα  θα σέβεται τη σχέση τους και 

δε θα είναι υπερβολικά αυστηρός. 

Ο Παράσχος κ.ά. (1984) βρήκαν ότι οι χασιστές έχουν  µέτριες ή κακές κοινωνικές 

σχέσεις. Ο Selnow (1987), ο οποίος  συγκέντρωσε δεδοµένα από 3759 µαθητές (1979 

αγόρια  και 1780 κορίτσια)  10-18 ετών,  βρήκε  -όπως ήδη αναφέρθηκε-  ότι η σχέση 

γονέα-παιδιού  είναι  περισσότερο σπουδαίο στοιχείο στην πρόγνωση  χρήσης ουσιών 

από ό,τι ο αριθµός των γονέων στο σπίτι. Ο Needle κ.ά. (1988) εξέτασαν από 

αναπτυξιακή και αιτιολογική προοπτική οικογενειακούς, διαπροσωπικούς και 

ενδοπροσωπικούς παράγοντες, οι οποίοι συνδέονταν µε τη µη νόµιµη χρήση  ψυχο-

τρόπων ουσιών. Εκαναν πολυπαραγοντική ανάλυση της διακύµανσης (multivariate 

analysis of variance) µε σχεδιασµό  επαναλαµβανόµενων µετρήσεων για να εξετάσουν 

τις αλλαγές δια µέσου  του χρόνου και τις διαφορές ανάµεσα στις οµάδες: α)των νέων,  

που έκαναν θεραπεία λόγω χρήσης αλκοόλ και προβληµάτων µη νόµιµων ψυχοτρόπων 

ουσιών β) των νέων, που χρησιµοποιούσαν µη νόµιµες ψυχότροπες ουσίες και δεν 

έκαναν θεραπεία και γ)των νέων  που δε χρησιµοποιούσαν µη νόµιµες ψυχότροπες 

ουσίες. Βρήκαν σηµαντικές  διαφορές  ανάµεσα στους νέους, που χρησιµοποιούσαν µη 

νόµιµες ψυχότροπες ουσίες (είτε έκαναν θεραπεία είτε όχι) και αυτούς  που  δε  

χρησιµοποιούσαν µη νόµιµες ψυχότροπες ουσίες και αλκοόλ. ∆ε βρέθηκαν διαφορές 

ανάµεσα στις δύο πρώτες οµάδες. Ο Μαρσέλος κ.ά. (1988) αναφέρουν ότι ένας από 

τους  προγνωστικούς  παράγοντες  για  τη χρήση είναι οι σχέσεις µε τον πατέρα. Οι 

Reynolds και Rob (1988) αναφέρουν ότι όπου η οικογενειακή σχέση δεν είναι στενή ή 

τρυφερή υπάρχει στους  νέους επικράτηση χρήσης αλκοόλ, µαριχουάνας,  τσιγάρου  

και πρόωρης σεξουαλικής  δραστηριότητας  σε σύγκριση µε τους νέους που έχουν 

στενές, τρυφερές σχέσεις µέσα στην οικογένειά τους. Επίσης  βρέθηκε  ότι όπου η 

οικογενειακή σχέση δεν ήταν στενή  ή τρυφερή η επικράτηση της κατάπτωσης 
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(αθυµίας) ήταν τρεις  φορές υψηλότερη από όσο ανάµεσα στους νέους, που  

παρατηρούνταν ότι οι οικογένειές τους είχαν στενές και τρυφερές σχέσεις µεταξύ τους. 

Η πλειοψηφία των νέων µε φτωχές οικογενειακές σχέσεις ένιωθε ότι οι γονείς τους 

µπορούσαν να κάνουν περισσότερα για να τους βοηθήσουν. Ζητούσαν βοήθεια 

περισσότερο  συχνά µε την έννοια της περισσότερης κατανόησης, στήριξης, εµπιστο-

σύνης, χρόνου, ενδιαφέροντος και ελευθερίας από ό,τι  βοήθεια µε την έννοια της 

υλικής βοήθειας, όπως περισσότερο χαρτζηλίκι.  Επίσης  η Rob  κ.ά. (1990) αναφέρουν 

ότι βελτιώσεις στην ποιότητα  της  οικογενειακής ζωής είναι δυνατόν να εµποδίσουν τη  

χρήση  µαριχουάνας και άλλων πιθανόν πιο βλαβερών ουσιών. 

Οι Hekimian και Gerson (1968) εξέτασαν 112 χρήστες  ηρωίνης, µαριχουάνας,  LSD  

και  αµφεταµινών από κοινωνική, ψυχιατρική και φαρµακολογική άποψη. Βρήκαν ότι 

η εξάρτηση οφείλεται στην επίδραση των φίλων ή του περιβάλλοντος. Οι Hochman και  

Brill (1973) αναφέρουν ως αιτία χρήσης µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών την  

απάντηση  των  χρηστών  "σαν κάτι που κάνουν µαζί µε φίλους". Σύµφωνα µε Shelley 

(1982) η πλειοψηφία από αυτούς, που είχαν πάρει φάρµακα χωρίς ιατρική σύσταση, 

ανάφερε ότι τα είχε πάρει από ένα φίλο. Ο Vulcano κ.ά. (1990) αναφέρουν ότι  η πίεση  

από τους φίλους να χρησιµοποιήσουν µαριχουάνα και η ύπαρξη φίλων-µοντέλων για 

τη χρήση µαριχουάνας είναι οι  ισχυρότεροι προγνωστικοί παράγοντες για τη χρήση. 

 

   2.4.5. Υγεία-Ψυχοπαθολογία. 

Οι Hekimian και Gerson (1968) αναφέρουν ότι η εξάρτηση οφείλεται στην ανάγκη 

ανακούφισης από καταθλιπτικά συµπτώµατα. Οι Smart  και Jones (1970) έδωσαν 

ψυχολογικά τεστ προσωπικότητας σε 100 χρήστες LSD και σε 46 µη χρήστες και 

βρήκαν µια  σηµαντικά αυξηµένη ψυχοπαθολογία στους χρήστες. Το MMPI  (Πολυπα-

ραγοντική ∆οκιµασία Προσωπικότητας της Μινεσότα) έδειξε εικόνα αποξένωσης και 

συναισθηµατικές διαταραχές. Ο ∆εληγιαννάκης κ.ά. (1971)  βρήκαν  ότι  το 42% των 

χασιστών στρατιωτών, που εξέτασαν, παρουσίαζε ψυχική κληρονοµική επιβάρυνση 

καιτο  51% είχε νευρωτικά χαρακτηριστικά κατά την παιδική ηλικία. Επίσης βρήκαν 

υψηλό ποσοστό γαστρικού έλκους (22%) και κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων (13,2%) 

στο ατοµικό αναµνηστικό, τα οποία όµως κυρίως συνυπήρχαν µε κληρονοµική 

επιβάρυνση ή νευρωτικά χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας ή και τα δύο. Το 44%  
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ανάφερε αφροδίσια  νοσήµατα, και το 45% των ηλεκτροεγκεφαλογραφηµάτων έδειχνε  

ηλεκτροφυσιολογική ανωριµότητα, το οποίο  συµφωνούσε µε  ανάλογο 

χαρακτηριστικό ψυχοπαθητικών ατόµων.  ∆ε βρέθηκαν νευρολογικές ανωµαλίες. 

Παρατηρήθηκε αφθονία εκδηλώσεων,  που έδειχναν  συνήθως  σοβαρές  διαταραχές 

της προσωπικότητας και της  συµπεριφοράς,  οι οποίες προυπήρχαν της χρήσης του 

χασίς και επιδεινώνονταν µετά τη χρήση. Οι διαταραχές αυτές εκδηλώνονταν στο 

στρατό µε έντονη δυσπροσαρµοστία και αντιπειθαρχικότητα, µε αποτέλεσµα σωρεία 

ποινών, αυθαίρετων απουσιών  και λιποταξιών,  αυτοτραυµατισµών,  

αντικοινωνικότητας, αυθάδειας και ασέβειας των στρατιωτικών κανονισµών και γενικά 

δραστηριότητας, που παρενέβαινε στην οµαλή ζωή και λειτουργία της στρατιωτικής  

µονάδας. Ο  De Leon κ.ά. (1973) βρήκαν αυξηµένα επίπεδα κατάθλιψης σε πρώην 

εξαρτηµένους, που συµµετείχαν  σε ένα θεραπευτικό πρόγραµµα. Οι Hochman και 

Brill (1973) ότι οι χρήστες υπέφεραν περισσότερο από αφροδίσια νοσήµατα από  ό,τι 

οι  µη  χρήστες. Επίσης αναφέρουν ως αιτίες χρήσης µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών 

τις παρακάτω απαντήσεις των χρηστών : α) να νιώσουν  καλά  β) να χαλαρώσουν, να 

ξεκουραστούν. Ο Khantzian κ.ά. (1974) αναφέρουν ότι οι εθισµένοι καταφεύγουν στις 

ουσίες,  διότι  έχουν  αποτύχει να αναπτύξουν διάφορες λύσεις στο στρες τους. Κατά 

Lorefice κ.ά. (1976) δε βρέθηκαν διαφορές ως προς  τη  διάθεση ανάµεσα στους 

αλκοολικούς και στους χρήστες µη νόµιµων ουσιών, αλλά οι αλκοολικοί ήταν 

σηµαντικά περισσότερο νευρωτικοί από τους εθισµένους. 

Ο Paton κ.ά. (1977) παρατήρησαν ένα αντιπροσωπευτικό  δείγµα µαθητών (Ν=8206 

σε ένα σχολείο ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Νέας Υόρκης) πάνω από ένα 

ακαδηµαικό έτος. Κάποια στιγµή, στο χρόνο της παρακολούθησης, οι χρήστες 

πολλαπλών µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών, εκτός της µαριχουάνας, ήταν σηµαντικά 

περισσότερο αποθαρρυµένοι από ό,τι είτε οι µη χρήστες είτε οι χρήστες της 

µαριχουάνας µόνο. Η αποθαρρυµένη διάθεση  σχετιζόταν µε  αυξηµένη  χρήση  

µαριχουάνας ανάµεσα στους µη χρήστες και στη λήξη της χρήσης µαριχουάνας 

ανάµεσα στους χρήστες. Η αποθαρρυµένη  διάθεση  επίσης  πρόλεγε τη χρήση άλλων 

µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών από τους χρήστες µαριχουάνας. Ενώ η  έναρξη της  

χρήσης  µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών, διάφορων της µαριχουάνας συνδεόταν 

θετικά µε την αυξηµένη αποθαρρυµένη  διάθεση, η συνεχιζόµενη χρήση πολλαπλών µη 
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νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών σχετιζόταν µε τη µειωµένη αποθαρρυµένη διάθεση. 

Οι  Hill και Mikhael (1979) έκαναν νευροψυχολογικές εκτιµήσεις αλκοολικών και 

εθισµένων στην ηρωίνη (Ν=15 χρόνιοι αλκοολικοί,  15  εθισµένοι στην ηρωίνη και 12, 

που αποτέλεσαν την οµάδα ελέγχου)  και  βρήκαν  ότι οι αλκοολικοί ήταν δύο φορές 

πιο πιθανό από τους εθισµένους  στην  ηρωίνη  να παρουσιάζουν νευροψυχολογική 

χειροτέρευση. Ο Lachar κ.ά. (1979) βρήκαν ότι οι χρήστες πολυτοξικοµανίας 

παρουσίαζαν περισσότερες  ψυχολογικές  διαταραχές  από τους αλκοολικούς, τους 

εθισµένους στην ηρωίνη ή τους ψυχολογικά ασθενείς. 

Ο Jessor κ.ά. (1980) εκτίµησαν διάφορες µεταβλητές  προσωπικότητας,  

περιβάλλοντος και συµπεριφοράς, που αντιπροσώπευαν ψυχοκοινωνικούς παράγοντες 

κινδύνου για προβλήµατα συµπεριφοράς των µαθητών (Ν=εθνικό δείγµα µελέτης µε 

περισσότερους από 10.000  µαθητές  Γυµνασίων και Λυκείων στην Αµερική) το 1974. 

Βρήκαν συνάφεια ανάµεσα στις µεταβλητές προσωπικότητας, περιβάλλοντος και 

συµπεριφοράς µε τη χρήση µαριχουάνας. Το µοντέλο  ήταν  σχεδόν απαράλλακτο µε 

το µοντέλο χρήσης ποτού στους ίδιους νέους. Η οµοιότητα των µοντέλων 

ψυχοκοινωνικού  κινδύνου  και οι ουσιαστικοί συσχετισµοί της χρήσης µαριχουάνας µε 

πρόβληµα ποτού και µε άλλα προβλήµατα συµπεριφορών, πρότειναν ότι η χρήση 

µαριχουάνας είναι καλύτερο να ιδωθεί ως µέρος  ενός συνδρόµου προβλήµατος 

συµπεριφοράς για τους νέους. 

Ο Rounsaville κ.ά. (1982) µελετώντας εθισµένους σε  οπιούχες ουσίες (Ν=533) 

βρήκαν ότι οι περισσότεροι παρουσίαζαν  τουλάχιστον µια ψυχιατρική διαταραχή 

εκτός της χρήσης της οπιούχου ουσίας. Οι πιο συχνές διαγνώσεις ήταν: διαταραχή  

µεγαλύτερης κατάθλιψης,  αλκοολισµός  και αντικοινωνική προσωπικότητα και τιµές 

χρόνιας µικρότερης διαταραχής διάθεσης. Βρέθηκαν επίσης οι διαταραχές ανησυχίας 

να είναι υψωµένες σε σύγκριση µε  τις αντίστοιχες τιµές που βρέθηκαν σε έναν 

πληθυσµό µιας κοινότητας. 

Ο  Ryser (1983) εξέτασε άνδρες και γυναίκες εθισµένους  στις µη  νόµιµες  

ψυχότροπες  ουσίες, που είχαν νοσηλευτεί ή είχαν πεθάνει κατά τα έτη 1976-1979. Μια 

σηµαντικά µεγαλύτερη  αναλογία  γυναικών  από  ό,τι  ανδρών ανάφερε ότι κίνητρο 

για τη χρήση υπήρξε µια απόπειρα αυτοκτονίας. 

Οι Beck και Steer (1984) έδωσαν την Κλίµακα Απελπισίας  Beck (Beck 
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Hopelessness Scale) σε 20 αλκοολικές  και 20  εθισµένες στην ηρωίνη γυναίκες, µε 

σκοπό να µελετήσουν τους τύπους  των αρνητικών µελλοντικών προσδοκιών 

(απελπισία) τους. Η Weighted G ανάλυση έδειξε ότι οι εξαρτηµένες από το αλκοόλ και  

ηρωίνη γυναίκες είχαν διαφορετικούς τύπους αρνητικών προσδοκιών  για το µέλλον. 

Συγκεκριµένα οι αλκοολικές γυναίκες πρόβλεπαν  για τα επόµενα 10 χρόνια 

περισσότερο επιτυχηµένη και καλύτερη ζωή από ό,τι οι εξαρτηµένες από ηρωίνη 

γυναίκες. Ο Παράσχος  κ.ά. (1984)  παρατήρησαν  ότι  το προσωπικό  ιστορικό των 

χασιστών βρέθηκε βαρυµένο µε διαταραχές συµπεριφοράς και αφροδίσια νοσήµατα. Ο 

Frankle κ.ά (1984) αναφέρουν ότι η χρήση αναβολικών από  αθλητές  βοηθεί  στην  

ανάπτυξη ορισµένων περιπλοκών των αναβολικών, όπως ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα, 

αλωπεκία, γυναικοµαστία κ.ά. Ο Steer κ.ά.(1985) έδωσαν τον Ανιχνευτή  Κατάπτωσης 

Beck (Beck Depression Inventory <BDI>) σε 105 εξωτερικούς ασθενείς  νοσοκοµείου,  

που  ήταν αλκοολικοί και σε 211 ασθενείς, στους οποίους εχορηγείτο µεθαδόνη, για να 

εξετάσουν κατά πόσο συµπτώµατα καταπιεστικά διαφοροποιούσαν τις δύο  οµάδες. 

Βρήκαν ότι οι αλκοολικοί και ηρωινοµανείς είναι δυνατόν να επιδείξουν διαφορετικά 

συµπτώµατα αποθαρρυµένης  διάθεσης. Ο  Khantzian (1985) υποστήριξε ότι τα 

εξαρτηµένα άτοµα  έχουν προδιάθεση στον εθισµό, επειδή υποφέρουν από επώδυνες  

συναισθηµατικές  καταστάσεις και ανάλογες ψυχιατρικές  διαταραχές. Κατά  τον 

Corrigan (1986) η αύξηση του προβλήµατος της χρήσης έχει συνέπεια την αύξηση της 

ηπατίτιδας Β και την αύξηση  των θανάτων  που  σχετίζονται  µε τη χρήση. Σύµφωνα 

µε Brown κ.ά. (1986), όπως και Stimmel (1987) οι χρήστες ενδοφλέβιας ένεσης 

αποτελούν  οµάδα  υψηλού  κινδύνου  για AIDS. Οι Stefanis και Kokkevi  (1986)  σε 

µια  εθνική µελέτη, που έγινε σε µαθητικό πληθυσµό εστίασαν  τα ευρήµατα στη 

σύνδεση παραπτωµάτων λόγω κατάπτωσης µε τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών και 

βρήκαν µια  προοδευτική αύξηση των επιπέδων καταπιεσµένης διάθεσης  κατά  τη 

µετάβαση  από  τη  µη χρήση στη χρήση νόµιµων (καπνό, αλκοόλ, χρήση ψυχοτρόπων 

χωρίς ιατρική σύσταση) και µη νόµιµων  ουσιών. Τα ίδια πρότυπα παρατηρήθηκαν 

επίσης µε βαθµίδες υψωµένων τιµών  κατάπτωσης και αυτοαναφερόµενων 

προσπαθειών αυτοκτονίας. 

Οι Schade και Komorwska (1988) αναφέρουν ότι µια µεγάλη  αύξηση  της  

ηπατίτιδας Α, που συνέβη στο Portland από το 19831986, µελετήθηκε και βρέθηκε ότι 
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περίπου ο µισός αριθµός  από τις περιπτώσεις της ηπατίτιδας ανάφερε ένα ιστορικό 

ενδοφλέβιας χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών, µια αναλογία περίπου 50 φορές µεγαλύτερη 

από ό,τι αναµενόταν. Μια ταυτόχρονη  επιδηµία θανάτων από υπερβολική δόση 

ηρωίνης και µια συνακόλουθη αύξηση ηπατίτιδας Β οδήγησε στην υποψία ότι αυτό 

ήταν µια  επιδηµία χρήσης µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών συνδεδεµένη µε ηπατίτιδα 

ανάµεσα στους νέους χρήστες ενδοφλέβιας ένεσης.  Έλεγχος αυτής της έκρηξης ήταν 

δύσκολος, διότι πολλοί από τον  πληθυσµό κινδύνου ήταν φιλύποπτοι για τους 

υπαλλήλους της δηµόσιας υγείας. Αυξηµένη επιτήρηση στις υπηρεσίες παροχής 

τροφής  και τα σχολεία πιθανόν να είχε προλάβει τις εκρήξεις από µια κοινή πηγή στο 

γενικό πληθυσµό, όµως µια αύξηση σποραδικών περιπτώσεων ανάµεσα στον 

πληθυσµό που δεν έκανε χρήση συνέβη  καθαρά. Η Brown (1989) εξέτασε τα 

αναφερόµενα συµβάντα ζωής 138 νέων σε σχέση µε τη δική τους και των γονέων τους 

χρήση αλκοόλ ή χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών. Οι 62 νέοι, που ήταν χρήστες 

ουσιών, ανάφεραν περισσότερο αρνητικά συµβάντα,  όπως κοινωνική απόκλιση και 

στενοχώρια, και εκτίµησαν τα  συµβάντα της ζωής, των οποίων είχαν την εµπειρία, ως 

λιγότερο επιθυµητά  από  τους 76 όχι εθισµένους νέους. Τέλος ο Chadwick  κ.ά. (1989) 

βρήκαν ότι ο εθισµός σε ευεξάτµιστες ουσίες είναι απίθανο να έχει ως αποτέλεσµα 

νευροψυχολογική χειροτέρευση στους µαθητές  του  Γυµνασίου  (Ν=160 µαθητές 13-

16 ετών: 80 παιδιά που είχαν εθιστεί στις ευεξάτµιστες ουσίες µέχρι του  σηµείου της 

µέθης τουλάχιστο µια φορά θεωρήθηκαν δείκτης και 80  παιδιά θεωρήθηκαν οµάδα 

ελέγχου). 

   2.4.6. Χρήση ουσιών. 

Ο ∆εληγιαννάκης κ.ά.(1971) παρατήρησαν ότι το 52,8% των  χασιστών στρατιωτών, 

που εξέτασαν, έκανε χρήση και άλλων  τοξικών ουσιών, και, ότι το αλκοόλ ήταν η πιο 

συχνά χρησιµοποιούµενη  ουσία.  Ο  Kranitz το 1971 (Kranitz 1972) σύγκρινε  τις 

απαντήσεις εθισµένων στην ηρωίνη, αλκοολικών και όχι  εθισµένων,  

χρησιµοποιώντας  την  MacAndrew (1965) Alcoholism Scale (MacAndrew Κλίµακα 

Αλκοολισµού), για να ελέγξει τις  οµοιότητες αυτών των οµάδων. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι δεν  υπήρχε σηµαντική διαφορά στη µέση τιµή της βαθµολόγησης (in the 

mean scores) της οµάδας των αλκοολικών και της οµάδας των  εθισµένων στην 

ηρωίνη. Οι Hochman και Brill (1973) αναφέρουν ότι  η χρήση όλων των άλλων 
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ψυχοτρόπων ουσιών  συνδέεται µε τη χρήση µαριχουάνας.  Ο  Single  κ.ά. (1974) 

εξέτασαν τα πρότυπα  των χρηστών  πολλαπλών  ψυχοτρόπων ουσιών σε ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγµα  (Ν=8206 µαθητές)  ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στη  Νέα 

Υόρκη  και  βρήκαν ότι η χρήση κάθε ουσίας, νόµιµης ή παράνοµης, σχετιζόταν θετικά 

µε τη χρήση κάθε άλλης ουσίας.  Επίσης η  χρήση µη νόµιµων ουσιών, διάφορων της 

µαριχουάνας, σπάνια συνέβαινε όταν απουσίαζε η χρήση µαριχουάνας. Επιπλέον  

χρήση νόµιµων ουσιών, όπως καπνού και αλκοόλ αυξανόταν µε τη  χρήση µη νόµιµων 

ουσιών. Από την Kandel (1975), σε δύο έρευνες  που έκανε  σε  τυχαία  δείγµατα 

µαθητών σχολείων της Νέας Υόρκης, βρέθηκαν τέσσερα στάδια στη σειρά της 

εµπλοκής µε ουσίες:  α) µπύρα ή κρασί β)τσιγάρα ή βαριά λικέρ γ)µαριχουάνα και δ) 

άλλες µη νόµιµες ουσίες. Επίσης αναφέρει ότι οι νόµιµες  ουσίες απαραίτητα 

µεσολαβούν ανάµεσα στη µη χρήση και στη χρήση  µαριχουάνας  και  ότι η 

µαριχουάνα στην παραπάνω σειρά εµπλοκής µε ουσίες είναι ένα αποφασιστικό βήµα 

στο δρόµο για άλλες  µη νόµιµες ουσίες. Αυτή η σειρά χρήσης ουσιών βρέθηκε σε  

καθένα από  τα  τέσσερα  χρόνια του Γυµνασίου και το χρόνο µετά  την αποφοίτηση. O 

Gould κ.ά. (1977) εξέτασαν τα πρότυπα της πολυτοξικοµανίας  σε  ένα τυχαίο δείγµα 

µαθητών και, χρησιµοποιώντας  τη  Scαlogram  analysis (Ιεραρχική ανάλυση), βρήκαν 

µια προοδευτική σχέση για εννέα ουσίες: αλκοόλ, µαριχουάνα, χασίσι, βαρβιτουρικά, 

αµφεταµίνες, LSD, µεσκαλίνη, κοκαίνη και ηρωίνη. Τσιγάρα και κόλλα δε βρέθηκε να 

παίρνουν µέρος σε αυτό το πρότυπο. Η χρονική σειρά µε την οποία οι µαθητές  

ανάφεραν ότι  είχαν  χρησιµοποιήσει κάθε ουσία στήριζε τα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης µόνο κατά ένα µέρος. Ο Jessor κ.ά. (1980) βρήκαν ότι η µεγαλύτερη 

εµπλοκή µε προβλήµατα συµπεριφοράς, όπως µέθη, σχετίζεται µε χρήση µαριχουάνας. 

Ο Kaufman (1982)  αναφέρει ότι η αύξηση της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών από τους 

αλκοολικούς  και  η  αύξηση της κατάχρησης αλκοόλ και του αλκοολισµού  από  τους 

χρήστες πολυτοξικοµανίας είναι αποδεδειγµένη. Επίσης αναφέρει ότι αυτή η αύξηση 

οφείλεται κυρίως στην αύξηση της χρήσης µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών από 

νεαρότερα άτοµα  και  γυναίκες  αλκοολικές. Αναφέρει ακόµη ότι η κατάχρηση 

αλκοόλ  από  εθισµένους στην ηρωίνη αυξάνεται, κυρίως όταν  η καθαρότητα  της 

ηρωίνης είναι ελαττωµένη και οι χρήστες αυτοί συντηρούνται µε  µεθαδόνη. 

Επισηµαίνει όµως ότι µεγάλο  µέρος του αλκοολισµού αυτών των ασθενών άρχισε πριν 
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τη χρήση  ηρωίνης  και  την εξάρτηση από αυτή. Ο Bachman κ.ά. (1981) αναφέρουν, 

ότι  τα  ευρήµατα από επτά έρευνες, που έκαναν σε µαθητές, έδειξαν  ότι  οι  οµάδες 

νέων υψηλού κινδύνου παραµένουν ακριβώς  οι  ίδιες, ενώ οι τύποι και οι ποσότητες 

των ουσιών, που χρησιµοποιούν, αλλάζουν κάπως από έτος σε έτος. Από Shelley  κ.ά. 

(1982) βρέθηκε ότι οι χρήστες µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών  είναι  συστηµατικοί  

καπνιστές  και πότες. Ο Haertzen κ.ά. (1983) µελέτησαν σε 42 άνδρες, εθισµένους 

κυρίως σε οπιούχες  ουσίες,  τη σχέση ανάµεσα στην ποιότητα της  ενίσχυσης της  

πρώτης  εµπειρίας  µε  ψυχότροπες ουσίες και τις τελικές συνήθειες  για  χρήση  µιας 

ποικιλίας  ψυχοτρόπων  ουσιών.  Ο βαθµός της ενίσχυσης, που εξαγόταν από την 

πρώτη τους  εµπειρία  µε  την  ουσία σχετιζόταν µε την ακόλουθη συνήθειά τους. Αυτό 

συνέβαινε για το αλκοόλ, τα βαρβιτουρικά, τα ήσσονα ηρεµιστικά, την κοκαίνη, τα 

διεγερτικά, τη µαριχουάνα, την κόλλα ή τους διαλύτες, τα παραισθησιογόνα, τα 

οπιούχα εκτός της  ηρωίνης  και  την ηρωίνη. Θετική, αλλά όχι σηµαντική συσχέτιση 

βρέθηκε για τον καφέ και τα µείζονα ηρεµιστικά. Ο συσχετισµός για τα τσιγάρα ήταν 

αντίθετος από το αναµενόµενο. Για τα συνθετικά στον πίνακα της ενίσχυσης, ο βαθµός 

της αγάπης για µια ουσία κατά την πρώτη φορά σχετιζόταν περισσότερο µε την  ακό-

λουθη συνήθεια. Οι µεγαλύτερες τιµές (scores) της αρχικής  ενίσχυσης βρέθηκαν για 

την ηρωίνη, την κοκαίνη και τα  οπιούχα εκτός  της  ηρωίνης. Στις ουσίες, που δεν 

αγαπήθηκαν κατά την πρώτη χρήση  συµπεριλαµβάνονται  τα  µείζονα  ηρεµιστικά, τα 

τσιγάρα, ο καφές και η κόλλα. Οι Mills και Noyes (1984)  βρήκαν ότι η συχνότητα της 

χρήσης µαριχουάνας, αλκοόλ και τσιγάρου είναι σηµαντικοί προγνωστικοί  παράγοντες  

της  χρήσης "σκληρών  ναρκωτικών".  ∆ηλαδή  τα  άτοµα,  που προχωρούν στα 

"σκληρά ναρκωτικά", ξεκινούν µε µία νόµιµη ουσία, όπως αλκοόλ ή   καπνό  και 

προχωρούν στα "σκληρά ναρκωτικά" δια µέσου της χρήσης µαριχουάνας. Οι 

Παιονίδης και Αχλάδας (1984) παρατήρησαν ότι τα αγόρια χρήστες σε µεγαλύτερο 

ποσοστό από τους υπόλοιπους µαθητές πίνουν πολύ καφέ, καπνίζουν πολλά τσιγάρα 

και καταναλώνουν  οινοπνευµατώδη  ποτά.  Ο  Παιονίδης κ.ά. (1985) βρήκαν  ότι  οι 

µαθητές και µαθήτριες, που δήλωσαν ότι κάνουν χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων 

ουσιών, καταναλώνουν πολλούς  καφέδες, τσιγάρα, οινόπνευµα και αναλγητικά 

φάρµακα σε πάρα πολύ µεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι οι άλλοι µαθητές και οι  άλλες 

µαθήτριες. Οι Newcomb και Bentler (1986) αναφέρουν ότι η χρήση κάνναβης φαίνεται 
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να είναι ένας κακός οιωνός στην πρόγνωση χρήσης  άλλων  µη  νόµιµων  ψυχοτρόπων 

ουσιών. Από Brown κ.ά. (1986), που µελέτησαν τη χρήση αλκοόλ σε ένα δείγµα 140  

ατόµων εθισµένων σε µη νόµιµες ψυχότροπες ουσίες και σε ένα δείγµα 100 ατόµων 

ούτε εθισµένων σε µη νόµιµες ψυχότροπες  ουσίες, ούτε αλκοολικών, βρέθηκε ότι η 

χρήση αλκοόλ από τους χρήστες,  πριν χρησιµοποιήσουν ηρωίνη, υπερέβαινε 

σηµαντικά  την αντίστοιχη χρήση του φυσιολογικού δείγµατος. Όµως η χρήση αλκοόλ 

από τους εθισµένους µειωνόταν καθώς αυτοί εθιζόταν  στην ηρωίνη και δεν αυξανόταν 

κατά τη διάρκεια της θεραπείας.  Από Murray κ.ά.  (1988) βρέθηκε ότι η χρήση καπνού 

είναι περισσότερο συνηθισµένη ανάµεσα σε αυτούς, που ανάφεραν ότι κάνουν ή ότι 

έκαναν στο παρελθόν χρήση τσιγάρων, αλκοόλ ή µαριχουάνας. Ο Μαρσέλος κ.ά. 

(1988) αναφέρουν ότι το τσιγάρο και το  οινόπνευµα   είναι πρώτοι σε σπουδαιότητα 

προγνωστικοί παράγοντες για  τη  χρήση. Τέλος η Rob κ.ά. (1990) βρήκαν ότι οι 

χρήστες µαριχουάνας  είχαν  κάνει  χρήση  αλκοόλ τρεις ή περισσότερες φορές  την  

τελευταία  εβδοµάδα πριν τη διεξαγωγή της έρευνάς τους και ότι κάπνιζαν τσιγάρα. 

Επίσης ότι η αναφερόµενη χρήση διεγερτικών, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών 

(ηρωίνης) και καταπραυντικών ήταν σχεδόν εντελώς περιορισµένη σε αυτούς, που 

ανάφεραν χρήση µαριχουάνας. 

   

2.4.7. Χρήση ουσιών από οικογένεια, υγεία και  παραβατικότητα οικογένειας του 

χρήστη. 

Ο  Vaillant  (1966)  βρήκε  ότι τουλάχιστο 24% από µια οµάδα χρηστών ηρωίνης 

είχε κάποιο συγγενή χρήστη, και ότι, αν υπήρχε στην οικογένεια άλλο µέλος χρήστης, 

τότε αυτό ήταν  σχεδόν πάντα αδελφός. Οι Smart και Fejer (1972) (Ν=8865 µαθητές  

του Τορόντο) βρήκαν ότι η πατρική χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών, καπνού 

και αλκοόλ συνδεόταν µε τη χρήση ψυχοτρόπων  και παραισθησιογόνων  ουσιών  από 

τους µαθητές. Επίσης βρήκαν ότι για να µειωθεί η χρήση στους νέους, έπρεπε η 

πατρική χρήση να έχει µειωθεί. Οι Hochman και Brill (1973)  παρατήρησαν 

σηµαντικούς συσχετισµούς της χρήσης της ίδιας τοξικής ουσίας  µεταξύ  των  µελών  

της οικογένειας. Αναλυτικότερα, ότι η χρήση αλκοόλ και µαριχουάνας από τον πατέρα  

συνδεόταν µε τη  χρήση µαριχουάνας από το παιδί, ενώ όταν ο πατέρας ήταν καπνιστής 

ή αλκοολικός δεν υπήρχε  σχέση µε  τη χρήση  µαριχουάνας από το παιδί. Επίσης ότι, 
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αν το παιδί στην οικογένεια χρησιµοποιούσε µαριχουάνα, ήταν πολύ πιθανό και τα 

άλλα αδέλφια στην οικογένεια να χρησιµοποιούν µαριχουάνα. Ο Wilson κ.ά.(1979) 

σύγκριναν παιδιά ηλικίας 3 µέχρι 6  χρόνων, των  οποίων οι  µητέρες έκαναν  χρήση  

ηρωίνης,  µε  παιδιά τριών άλλων οµάδων, ίδιας ηλικίας, φυλής φύλου, βάρους 

γέννησης και  κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης.  Βρήκαν  ότι η έκθεση του εµβρύου 

στην ηρωίνη µπορεί  να επηρεάσει τη σωµατική ανάπτυξη και συµπεριφορά  ως προς 

την αντίληψη και την πρόοδο µάθησης κατά την  προσχολική ηλικία, χωρίς να 

παραβλέπεται και η  σηµασία  των εξωµητρικών παραγόντων. Ερευνητική εργασία του 

Billing κ.ά.(1985) σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, των οποίων οι µητέρες έπαιρναν 

αµφεταµίνες κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, έδειξε ότι η  οµάδα των παιδιών 

αυτών ως σύνολο είχε ένα σηµαντικά χαµηλότερο  IQ (103) από ό,τι ένα δείγµα 

παιδιών από τη Σουηδία. 

Ο Παράσχος κ.ά. (1984) βρήκαν ότι οι χασιστές έχουν βαρυµένο οικογενειακό 

ιστορικό από ψυχικό νόσηµα. 

Ο  Vaillant  (1966) αναφέρει σχέση ανάµεσα στη χρήση και την παραβατικότητα 

στενού συγγενή.  Συγκεκριµένα, ότι  τουλάχιστο το 31% των χρηστών ηρωίνης, που 

παρατήρησε, είχε στενό συγγενή, παραβάτη του νόµου. 

 

   2.4.8. Παραβατικότητα. 

Οι Hochman και Brill (1973) δε βρήκαν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στους 

χρήστες και µη χρήστες µαριχουάνας, ως προς  τις συλλήψεις-καταδίκες, ενώ  βρήκαν  

σηµαντικές διαφορές ως προς τις τροχαίες  παραβάσεις. Ο  Jessor κ.ά. (1980) βρήκαν  

σχέση ανάµεσα στην ανοχή στην  κοινωνική  απόκλιση και τη  χρήση. Ο Παράσχος 

κ.ά. (1984) ότι οι χασιστές, που µελέτησαν,  συνήθως είχαν εµπλοκές µε δικαστική 

αρχή. Ο Scott κ.ά. (1986)  βρήκαν ότι τα αγόρια, (Ν=7, µέση ηλικία 15,6) µε ιστορικό 

παραπτωµάτων, που µελέτησαν, κατά ένα µεγάλο ποσοστό είχαν κάνει  χρήση µη 

νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών. Σύµφωνα µε Brown (1989)   οι νέοι,  που  έκαναν χρήση 

ουσιών ανάφεραν κοινωνική  απόκλιση. Ο Soueif κ.ά. (1990) εντόπισαν σηµαντικούς 

συσχετισµούς  ανάµεσα στη λήψη µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών και διάφορες όψεις 

της  κακής  διαγωγής,  µέχρι  του σηµείου του παραπτώµατος. Ο Vulcano  κ.ά.  (1990) 

βρήκαν ότι αυτοί, που είχαν κάνει παραπτώµατα, ανάφεραν ότι  χρησιµοποιούσαν  
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µαριχουάνα  πιο συχνά από αυτούς που δεν είχαν κάνει παραπτώµατα. 

  

 2.4.9. Σχολική επίδοση. 

 Ο Jessor κ.ά.(1980) βρήκαν ότι η χρήση  ουσιών  συνδεόταν µε αρνητικές 

προσδοκίες για  ακαδηµαικά  επιτεύγµατα. Ο  Bachman κ.ά.  (1981)  ότι η χρήση  

ψυχοτρόπων ουσιών πάνω από το µέσο όρο χρήσης ήταν πιο συχνή σε µαθητές που 

παρουσίαζαν λιγότερη επιτυχία  στην προσαρµογή  στο  εκπαιδευτικό περιβάλλον, 

όπως φάνηκε από τη φυγοπονία και τους χαµηλούς βαθµούς. Ο Μαρσέλος κ.ά. (1988) 

ότι η χρήση ουσιών συνδέεται µε τις απουσίες  και τις  αποβολές  στο σχολείο. 

Σύµφωνα µε τη Rob κ.ά. (1990), οι χρήστες µαριχουάνας έχουν φτωχότερη σχολική 

επίδοση και  σπαταλούν λιγότερο χρόνο για τη σχολική εργασία, που γίνεται στο σπίτι, 

καθώς επίσης και κάνουν περισσότερες απουσίες από τους µη  χρήστες.  Αντίθετα οι 

Hochman και Brill (1973) βρήκαν ότι ανάµεσα σε µαθητές Κολεγίου η συχνότητα ή 

διάρκεια της χρήσης µαριχουάνας  δε  φάνηκε να επηρεάζει τη δυνατότητα ή επιθυµία 

των µαθητών να παίρνουν µεγάλους βαθµούς. 

   2.4.10. Σεξουαλικές σχέσεις. 

Οι Hochman και Brill (1973) βρήκαν ότι οι χρήστες µαριχουάνας είχαν σεξουαλική 

εµπειρία σε νεαρότερη σχετικά ηλικία από τους µη χρήστες. Επίσης ότι οι  χρήστες  

έβλεπαν τους εαυτούς τους περισσότερο έµπειρους σεξουαλικά και είχαν µια πιο 

φιλελεύθερη στάση απέναντι στο σεξ από ό,τι οι µη χρήστες. Σύµφωνα µε Burgess κ.ά. 

(1987)  (Ν=68, 34=σεξουαλικά εθισµένοι και 34=οµάδα ελέγχου) υπάρχει δεσµός 

ανάµεσα στον παιδικό σεξουαλικό εθισµό και τη µετέπειτα χρήση, όπως και ανάµεσα 

στη νεανική εγκληµατικότητα και παραπτωµατική συµπεριφορά (Ν=68, 34= 

σεξουαλικάεθισµένοι και 34=οµάδα ελέγχου). Τέλος  η  Rob κ.ά. (1990) αναφέρουν ότι 

οι χρήστες µαριχουάνας είναι περισσότερο από τρεις φορές πιο πιθανό από τους µη 

χρήστες να  έχουν  µια ετεροσεξουαλική σχέση. 

 

2.5. Αιτίες διακοπής χρήσης. 

Ο Duncan (1988) µελέτησε τις αυτοαναφερόµενες αιτίες  διακοπής χρήσης 

µαριχουάνας 61 πρώην  χρηστών,  τους  οποίους είχε εντοπίσει κατά τη διεξαγωγή 
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έρευνας (Ν=237 µαθητές ενός Ευρωπαικού κέντρου  εκπαίδευσης  για σπορ). Οι πιο 

κοινές αιτίες, που  αναφερόταν  για  τη  διακοπή της χρήσης µαριχουάνας ήταν 

α)αντιπάθεια για τα αποτελέσµατα (14,75%), β)αθλητική γύµναση (13,11%), γ)αιτίες 

υγείας (11,48%) και δ)διανοητικά/ευαίσθητα προβλήµατα (11,48%). Η µελέτη έδειξε 

ότι άτοµα, που ήταν  κανονικοί  χρήστες,  περισσότερο  συχνά  διέκοπταν εξαιτίας της 

γύµνασής  τους,  ενώ  οι  εµπειρικοί/ ευκαιριακοί χρήστες πολύ συχνά διέκοπταν λόγω 

των  αποτελεσµάτων  της χρήσης. Ο Duncan επισηµαίνει την  αναγκαιότητα  

παρόµοιων ερευνών, αλλά επισηµαίνει ότι πρόωρες γενικεύσεις πρέπει να 

αποφεύγονται. 

Όπως φαίνεται από τα χαρακτηριστικά των χρηστών, παράγοντες τόσο προσωπικοί 

(σχολείο, τάξη, ηλικία, φύλο, γεωγραφική θέση πόλης όπου κατοικούν, εργασία, 

δραστηριότητες, υγεία, ψυχοπαθολογία, χρήση ουσιών, παραβατικότητα, σχολική 

επίδοση),  όσο και  περιβαλλοντικοί  (διαπροσωπικές και σεξουαλικές σχέσεις) και  

ιδιαίτερα  µικροπεριβαλλοντικοί (οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικοοικονοµική 

κατάσταση,  σχέσεις  µε οικογένεια, χρήση ουσιών από οικογένεια, υγεία και 

παραβατικότητα  οικογένειας) επηρεάζουν τη χρήση ουσιών. 

Βέβαια  πρέπει  να  αναφερθεί  ότι οι  προσωπικοί  παράγοντες (εκτός  ηλικία, τάξη, 

φύλο, υγεία  σωµατική)  κατά ένα µεγάλο βαθµό  επηρεάζονται  από  τους 

περιβαλλοντικούς και ιδιαίτερα τους µικροπεριβαλλοντικούς παράγοντες. Αλλά τόσο 

οι  περιβαλλοντικοί  (διαπροσωπικές  και σεξουαλικές σχέσεις) όσο και οι 

µικροπεριβαλλοντικοί (οικογενειακή κατάσταση,  κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, 

σχέσεις µε οικογένεια, χρήση ουσιών από οικογένεια,  υγεία  και  παραβατικότητα 

οικογένειας) παράγοντες µπορούµε  να πούµε ότι επηρεάζονται κατά ένα µεγάλο µέρος 

από το κοινωνικό σύστηµα, στο οποίο ανήκουν. Εποµένως είναι δυνατόν  να  

υποστηριχθεί  ότι  οι  παράγοντες, που επηρεάζουν τη χρήση  µη  νόµιµων ψυχοτρόπων 

ουσιών, είναι κυρίως κοινωνικοί παράγοντες. 

 

 2.6. Πρόληψη χρήσης µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών. 

Ο  Milkman  κ.ά.  (1983-1984) αναφέρουν ότι τα υψηλά ποσοστά υποτροπής στον 

εθισµό, που αναφέρονται από τη σχετική βιβλιογραφία, οφείλονται σε µια ποικιλία  

καταπιεστικών  συµπεριφορών. Γιαυτό παροµοιάζουν τον εθισµό µε µια οικογένεια  
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συµπεριφορών σχετικών µε κοινωνικά προβλήµατα, τα οποία  έχουν ουσιώδεις  

οµοιότητες µεταξύ τους. Προτείνουν ως στρατηγική για την πρόληψη της υποτροπής 

ένα ευέλικτο πρόγραµµα, το οποίο να είναι προσαρµόσιµο σε κάθε είδους ταραχή των 

εθισµένων. 

Η Κοκκέβη  κ.ά.  (1988)  ερεύνησαν θέµατα υγείας σε Γυµνάσιο της Κοινότητας 

Υµηττού, µε στόχο την  πρόληψη χρήσης µη νόµιµων  ψυχοτρόπων  ουσιών. Η έρευνα 

έγινε στα πλαίσια ενός διακρατικού προληπτικού προγράµµατος Εκπαίδευσης για την 

προαγωγή της υγείας. Οι µαθητές, που  συµµετείχαν  στην έρευνα συµπλήρωσαν ένα 

ανώνυµο ερωτηµατολόγιο στο σχολείο και οι γονείς τους απάντησαν σε  

ερωτηµατολόγιο,  που τους χορηγήθηκε µε τη µορφή προσωπικής συνέντευξης. 

Βρήκαν ότι οι ανάγκες, που συνδέονται µε την ψυχοκοινωνική υγεία (αξιοποίηση του  

ελεύθερου χρόνου, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίµησης, µείωση του  

δυσφορικού συναισθήµατος, εξοµάλυνση των διαπροσωπικών σχέσεων)  εµφανίζονταν  

επιτακτικότερες  σε σύγκριση µε αυτές της  σωµατικής  υγείας των µαθητών. Τα 

αποτελέσµατα ενίσχυσαν την άποψη, που εκφράζεται στη φιλοσοφία του 

προγράµµατος  Εκπαίδευσης για την προαγωγή της υγείας, και που θέτει ως  

προτεραιότητα  στους  στόχους του την καλύτερη γνώση του εαυτού, την ενίσχυση της 

αυτοεκτίµησης, τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και την ανάπτυξη γνώσεων, 

στάσεων και δεξιοτήτων  των µαθητών,  που  επιτρέπουν  υπεύθυνες επιλογές στον 

καθηµερινό τρόπο ζωής και προάγουν την υγεία. 

  

2.7. Γενική Θεωρία των συστηµάτων. 

 Η τάση για πολυπλοκότητα, που χαρακτηρίζει τη σηµερινή  επιστήµη, έχει ως 

συνέπεια το ότι ελάχιστα προβλήµατα µπορούν να περιληφθούν στα στενά όρια ενός 

επιστηµονικού κλάδου. Τα  πιο σηµαντικά απαιτούν όχι απλά διεπιστηµονική  

συνεργασία,  αλλά µάλλον νέο τρόπο σύλληψης και  τοποθέτησης,  που να ταιριάζει 

στην πολυπλοκότητά τους. 

 Τον καινούργιο ρόλο της επιστήµης εκφράζουν οι  δύο  µεγάλες σύγχρονες τάσεις 

της, δηλαδή η Συστηµική Θεωρία και η  Κυβερνητική  (∆εκλερής 1986). Σκοπός του 

παρόντος  κεφαλαίου είναι να εξηγήσει τι είναι συστηµική θεωρία, να δώσει µερικά  

παραδείγµατα  εφαρµογής  της και να  αναφερθεί  αναλυτικότερα στα συστήµατα 
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συµπεριφοράς. 

Όπως αναφέρει ο ∆εκλερής (1986), η  συστηµική  επιστήµη έχει γνωρίσµατα, που 

την καθιστούν κατάλληλη να λύσει  προβλήµατα, που δεν µπόρεσε να λύσει η παλιά 

επιστήµη. ∆ηλαδή η συστηµική µεθοδολογία µελετά τα φαινόµενα ως  σύνολο,  

κατασκευάζει συστηµικά πρότυπα (µοντέλα), που αναπαριστούν τη  "συµπεριφορά" 

των Συστηµάτων και ο συστηµικός επιστήµονας έχει τη δυνατότητα να "επεµβαίνει" µε 

συστηµική µεθοδολογία στην  πραγµατικότητα για να επιτύχει τη  βελτίωσή  της  προς 

ένα συγκεκριµένο σκοπό.  Επίσης µελετά το αντικείµενό της διεπιστηµονικά διευ-

κολύνοντας τη διεποστηµονική προσέγγιση χάρη στις κοινές  για πολλές επιστήµες 

έννοιες, γλώσσα και µεθοδολογία της συστηµικής επιστήµης. Αντίθετα, η 

παραδοσιακή µεθοδολογία αναλύει το αντικείµενο της έρευνας στα ελάχιστα µέρη του, 

ανευρίσκει νοµοτέλεια (αιτιώδη σχέση), υποστηρίζει ότι η "εξήγηση" παρέχει τη  

"γνώση"  της  πραγµατικότητας και ότι ο επιστήµονας είναι θεατής της 

πραγµατικότητας και γνώστης της "αλήθειας". Επίσης µελετά το αντικείµενό της µε 

την ειδική κατά κλάδο  επιστήµη. Η κλασσική επιστήµη επίσης  (αναλυτική  µέθοδος) 

πιστεύει ότι οι ιδιότητες του συνόλου είναι το άθροισµα των ιδιοτήτων  των µερών. 

 Σύστηµα είναι Ενιαίο Σύνολο, που αποτελείται από αλληλένδετα µέρη, δηλαδή από 

στοιχεία, που έχουν διασυνδέσεις  αλληλεξάρτησης και  αλληλεπίδρασης. Σχηµατικά  

το σύστηµα παριστάνεται όπως παρακάτω : 

  -------  ----------¬ ------ 

 Είσοδοι-------  ¦ Σύστηµα ¦ ------  Εξοδοι 

                .......  ¦                 ¦ ...... 

                ------- L  ---------- ------ 

Τα φαινόµενα περιγράφονται σε ένα υψηλό επίπεδο αφαίρεσης στο οποίο 

αναφέρεται και η έννοια του συστήµατος, και τούτο διευκολύνει την κάλυψη κάθε 

είδους συνόλου. Σύστηµα µπορεί να είναι µια µηχανή, αλλά και ένας βιολογικός 

οργανισµός ή και µια οργάνωση ανθρώπων (οποιουδήποτε µεγέθους, π.χ. ολόκληρο  

κράτος). Τα  συστήµατα  ταξινοµούνται σε α: Φυσικά-Τεχνολογικά ή Σκληρά  (άτοµο,  

µηχανή, ηλεκτρικό δίκτυο, αυτόµατο, υπολογιστής κ.ά.)  και β : σε  Ζωντανά ή  
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Μαλακά (1. Βιολογικά, όπως κύτταρο, οργανισµός, οικοσύστηµα κ.ά. και 2. 

Ανθρώπινα,  όπως οικογένεια, οµάδα, οργάνωση, πολιτικό  σύστηµα κλπ.). Όσον 

αφορά τα  ανθρώπινα  συστήµατα, είναι πιο πολύπλοκα, διότι παρουσιάζουν υψηλή  

διαφοροποίηση  των  στοιχείων τους, έκταση, πολλαπλότητα, πυκνότητα και ποικιλία 

των λειτουργικών δικτύων και ελέγχων. Επίσης τα ανθρώπινα συστήµατα  

αυτορρυθµίζονται, δηλαδή αυτοελέγχονται, είναι  δυναµικά  διότι αλλάζουν µε την 

πάροδο του χρόνου, είναι  ιεραρχικά,  δηλαδή  η δοµή και λειτουργία τους είναι 

πολυεπίπεδη µε την έννοια ότι περιλαµβάνει περισσότερα επίπεδα ελέγχου, έχουν  

χαµηλή  ελεγξιµότητα  και επεξεργάζονται συµβολική πληροφορία. 

Η θεωρία των συστηµάτων  (∆ιάµεσης 1986)  έχει ως βασική ιδέα τη θεώρηση ενός  

συστήµατος από τη σκοπιά του αφηρηµένου επιπέδου. π.χ. των  µαθηµατικών νόµων, 

που καθορίζουν την εξωτερική του συµπεριφορά (είσοδοι-έξοδοι). Βρέθηκε ότι  

συστήµατα µε τελείως  διαφορετική  εσωτερική δοµή και προέλευση µπορούν να 

ακολουθούν τους ίδιους µαθηµατικούς κανόνες, εποµένως  παρουσιάζουν στον 

ερευνητή όµοιες ιδιότητες. 

 Πρωταρχικό ρόλο στη θεωρία των συστηµάτων παίζουν οι οντότητες, που 

ονοµάζονται "σήµατα". Σήµα ονοµάζεται η χρονική  µεταβολή µιας φυσικής 

ποσότητας, που εµφανίζεται σε ένα  οποιοδήποτε σηµείο µιας συσκευής ή ενός 

συστήµατος. 

 Κύριο  χαρακτηριστικό  της θεωρίας των συστηµάτων είναι ένας κατάλογος 

προβληµάτων, που εµφανίζονται στις µελέτες όλων των συστηµάτων, είτε αυτά είναι 

τεχνολογικά είτε όχι. Τα κυριότερα προβλήµατα µπορούν να καταταγούν σε οµάδες : 

1η οµάδα. Προβλήµατα περιγραφής (µοντελοποίηση), προσοµοιώσεως, 

προσεγγίσεων και αναγνωρίσεως. 2η οµάδα. Προβλήµατα  αναλύσεως, συνθέσεως και 

µετρήσεων. 3η οµάδα. Προβλήµατα  ευστάθειας, ευαισθησίας, ταχύτητας αποκρίσεως 

και ακρίβειας. 4η οµάδα. Προβλήµατα ελέγξιµου, παρατηρήσιµου, ελέγχου και  

εκτίµησης. 5η οµάδα. Προβλήµατα βελτιστοποίησης. 

Οποιοσδήποτε ασχολείται µε ένα σύστηµα, κατ' ανάγκη  ασχολείται µε 1) ένα είδος 

συστήµατος 2) ένα πρόβληµα, που  αναφέρεται  στο  σύστηµα 3)  κάποια άποψη ή 

"πλευρά" του συστήµατος. 

 Οι διάφορες "πλευρές" των προβληµάτων, όπως φυσική,  µαθηµατική, 
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υπολογιστική, τεχνολογική, οικονοµική και άλλες υποβοηθούν το µελετητή στο να 

δώσει διαφορετική έµφαση ή προτεραιότητα σε µια από αυτές τις πλευρές ή ένα 

συνδυασµό τους. 

Στα "συστήµατα συµπεριφοράς" (Παρίτσης 1986)  συνεξετάζονται τα βιολογικά και 

τα υψηλής τεχνολογίας συστήµατα που παρουσιάζουν αυτοκατευθυνόµενη 

συµπεριφορά µε βάση την πρόοδο που έχει  συντελεστεί  στον  τοµέα της τεχνητής 

νοηµοσύνης και των ροµπότ . 

1. Οµοιοµορφίες στα συστήµατα συµπεριφοράς. 

α. Έννοιες που αναφέρονται σε µεθόδους ανάλυσης. 

Ένας τρόπος ανάλυσης, που αναπτύχθηκε αρχικά, ήταν τα  λογικά στοιχεία των Mc 

Culloch και Pitts, τα οποία  ονόµασαν  λογικά νευρόνια ή λογικούς νευρώνες και 

θεώρησαν ότι τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου επεξεργάζονται λογικές προτάσεις,  

σύµφωνα µε τη µαθηµατική λογική του  Bool.  ∆ηλαδή τα λογικά στοιχεία έχουν µία 

ουδό, που συνήθως είναι  µικρή,  και µπορούν να κάνουν  µαθηµατικές  πράξεις  της 

µαθηµατικής λογικής του Bool. Για  παράδειγµα  η πράξη ότι η µία πρόταση οδηγεί σε 

µία άλλη µπορεί να παρουσιαστεί µε ένα  λογικό  στοιχείο, που έχει µία είσοδο µε τιµή 

1, έχει ουδό 1, και µία έξοδο µε τιµή πάλι  1. Τα λογικά στοιχεία είναι τα στοιχεία µε 

τα οποία είχαν  κατασκευαστεί οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές,  και  χρησιµοποιήθηκαν 

από το 1943 και µετά για την περιγραφή  λειτουργιών του εγκεφάλου. Είναι πολύ 

χρήσιµα, γιατί µε τα λογικά στοιχεία µπορεί να περιγραφεί καθετί, που µπορεί να 

προσοµοιωθεί και να  πραγµατοποιηθεί σα λειτουργία µέσα σε ένα  ηλεκτρονικό  

υπολογιστή. Μπορεί να περιγραφεί καθετί,  που  έχει µία λογική περιγραφή. 

Μία  άλλη  µέθοδος, χρήσιµη  για  την κατανόηση των µοντέλων συµπεριφοράς, 

περιλαµβάνει ορισµένες έννοιες από τη µαθηµατική θεωρία των συστηµάτων : έννοιες 

της  συνάρτησης  µεταβίβασης. Η σχέση ανάµεσα στην είσοδο και στην έξοδο που 

µπορεί να είναι µία συνάρτηση όπως του πολλαπλασιαστή (που πολλαπλασιάζει), του 

Αθροιστή (αθροίζει αλγεβρικά τις εισόδους που δέχεται και προσφέρει σαν έξοδο το 

αλγεβρικό τους άθροισµα),  του Ολοκληρωτή (έξοδος είναι η ολοκλήρωση µε τη 

µαθηµατική έννοια στο χρόνο). Ενώ τα λογικά στοιχεία είναι περισσότερο  χρήσιµα για 

να περιγράφουν τις γνωστικές  λειτουργίες  σε σχέση µε τα συστήµατα συµπεριφοράς, 

η  µαθηµατική  θεωρία  των συστηµάτων είναι πιο χρήσιµη για να περιγράφει τα 
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συστήµατα που περιλαµβάνουν τα κίνητρα συµπεριφοράς, που πραγµατοποιούν 

λειτουργίες ελέγχου. Άλλες έννοιες, οι οποίες επίσης  χρησιµοποιούνται είναι οι 

έννοιες : του µαύρου κουτιού, της πληροφορίας. Η ποσότητα της πληροφορίας 

εξαρτάται από την έννοια της αταξίας ή του τυχαίου, καθώς και από την έννοια της 

ποικιλίας. Άλλη έννοια είναι οι χάρτες ροής, που χρησιµοποιούνται πολύ για  τον 

προγραµµατισµό ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαχωρίζονται  σε λειτουργικούς και 

σε δοµικούς χάρτες. Οι παραπάνω έννοιες είναι χρήσιµες για την περιγραφή και  

κατανόηση  των συστηµάτων συµπεριφοράς. 

β. Έννοιες που αναφέρονται στο περιεχόµενο. 

 Απαραίτητες έννοιες που αναφέρονται στις ιδιότητες όλων  των συστηµάτων  

συµπεριφοράς  είναι οι παρακάτω σηµαντικότερες οµοιοµορφίες  από τη  Γενική  

Θεωρία των Συστηµάτων : ιδιότητα ενός  συστήµατος ελέγχου µε αρνητική 

ανατροφοδότηση, ιδιότητα της κατάστασης ισορροπίας, της προσαρµοστικής  

αυτοοργάνωσης, της  ιεραρχικής  οργάνωσης που συνδέεται στενά µε τη 

διαφοροποίηση,  ο νόµος  της  απαιτούµενης ποικιλίας (εάν η ποικιλία του 

περιβάλλοντος είναι µεγαλύτερη από την ποικιλία των αντιδράσεων του συστήµατος 

τότε ο οργανισµός βρίσκεται σε  δυσκολία ), ο νόµος της εµπειρίας (εάν τα ερεθίσµατα 

του  περιβάλλοντος είναι σταθερά και δεν αλλάζουν τότε ο  οργανισµός υποστρέφεται) 

και της βέλτιστης ποικιλίας (καλύτερη ποικιλία περιβάλλοντος είναι εκείνη που είναι 

αρκετά µεγάλη ώστε να αναπτύσσει τον οργανισµό, αλλά όχι τόσο µεγάλη ώστε να του 

δηµιουργεί δυσκολίες προσαρµογής). 

2. Περιγραφή συστηµάτων συµπεριφοράς 

α. Γενικά συστήµατα συµπεριφοράς. Κυβερνητική (συστήµατα  που αναφέρονται  

τόσο  στη συµπεριφορά των ζώων όσο και των µηχανών) 

 Ανάλυση συστηµάτων συµπεριφοράς µε τρόπο, που να µπορούν  να ισχύσουν τόσο 

στην τεχνητή όσο και στη φυσική νοηµοσύνη  έκαναν  ο  Ross  Ashby  (1956, 1960),  

οι  Mc  Culloch και Pitts (1943),  ο  George (1961), o  Stewart (1971), οι Paritsis και 

Stewart (1983, 1979). 

β. Φυσικά συστήµατα συµπεριφοράς (ζωντανά συστήµατα). 

Με τα φυσικά συστήµατα συµπεριφοράς έχουν ασχοληθεί οι  Miller (1978), οι 

Paritsis και Stewart  (1979, 1987), ο  William Gray (1973), ο Royce (1982) και George 
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(1973). 

γ. Υποσυστήµατα συµπεριφοράς 

 Όλα τα µοντέλα κινήτρων συµπεριφοράς έχουν για βασικό  στοιχείο ένα σύστηµα 

αρνητικής τροφοδότησης. Ανάλογα µε τα  κίνητρα  συµπεριφοράς  ο  οργανισµός 

κινείται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Μπορεί να θεωρηθεί ότι εάν µε την 

πάροδο του χρόνου µια ανάγκη ικανοποιείται πολύ, τότε αυτή αυξάνει,  ενώ αν δεν 

ικανοποιείται, τείνει µακροπρόθεσµα να ελαττωθεί  (Paritsis 1979). Αντίθετα 

βραχυπρόθεσµα το κίνητρο  συµπεριφοράς ελαττώνεται µε την ικανοποίηση. 

 Λειτουργίες των συστηµάτων συµπεριφοράς. 

Τα µοντέλα της αντίληψης είναι ιεραρχικά συστήµατα  ταξινόµησης, η λειτουργία 

της µάθησης για τα  συστήµατα  συµπεριφοράς στηρίζεται στη δηµιουργία µιας  

σύνδεσης ανάµεσα σε δύο παραστάσεις ή δύο εικόνες ή στο διαχωρισµό ανάµεσα σε 

όµοιες  εικόνες. Η περιοχή της λύσης προβληµάτων στηρίζεται στην έννοια 

της οµοιοµορφίας (η λύση ενός προβλήµατος υπάρχει σε ένα αφηρηµένο επίπεδο και 

για κάθε συγκεκριµένο πρόβληµα  αναφερόµαστε στο συγκεκριµένο επίπεδο) ή της 

αναλογίας (µπορεί  κανείς να  µην  προχωρήσει  στο αφηρηµένο επίπεδο, αλλά να έχει 

πάλι στο ίδιο συγκεκριµένο επίπεδο µια λύση ενός παρόµοιου προβλήµατος). Επίσης 

αναφέρονται τα συστήµατα αυθεντίας, που σχετίζονται  µε  την οργάνωση της γνώσης 

και τα συστήµατα εννοιών, που  περιλαµβάνουν έννοιες οι  οποίες  συνδέονται µεταξύ 

τους κατά κάποιο τρόπο, καθώς και κανόνες για τον τρόπο που συνδέονται. 

 Ενδιαφέρον είναι ότι οι  περισσότερες επιµέρους  λειτουργίες του εγκεφάλου έχουν  

διαµορφωθεί σε µοντέλα και έχουν  προσοµοιωθεί  σε  υπολογιστές  όπου  µπορούν να 

εκτελεστούν και να πραγµατοποιηθούν. 

 Ανακεφαλαιώνοντας,  µπορούµε να  πούµε ότι έχουν βρεθεί πάρα πολλοί νόµοι, που 

ισχύουν για όλα τα συστήµατα  συµπεριφοράς, µε βάση τους οποίους  µπορούµε σε ένα 

βαθµό να εξηγήσουµε, να κάνουµε  µοντέλα, να  κατανοήσουµε και να  λύσουµε 

προβλήµατα που σχετίζονται µε τη συµπεριφορά των συστηµάτων. Η  περιγραφή, και 

σε ένα  βαθµό η πρόβλεψη, αναφορικά  µε τα  συστήµατα συµπεριφοράς στηρίζεται 

στις οµοιοµορφίες, στις χρήσιµες  έννοιες καθώς και στη µεθοδολογία, µια 

µεθοδολογία κυρίως µαθηµατική ή προσοµοίωση στον υπολογιστή ή συνδυασµός των 

δύο,  η οποία  µας  επιτρέπει  να  κατανοήσουµε  ή  και να προβλέψουµε 
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συµπεριφορές. 

 Επίσης για τις περισσότερες λειτουργίες του εγκεφάλου  υπάρχουν µοντέλα αρκετά 

καλά προσδιορισµένα µε αποτέλεσµα να µπορούν να τρέξουν σε έναν ηλεκτρονικό  

υπολογιστή. Αυτά τα  µοντέλα καθώς και η µεθοδολογία στο χώρο της Θεωρίας των 

Συστηµάτων  Συµπεριφοράς µπορούν να  βοηθήσουν  πάρα πολύ όλες τις επιµέρους 

επιστήµες, που αναφέρονται σε συστήµατα  συµπεριφοράς. Έτσι µπορούν να 

ωφεληθούν πάρα πολύ από τη Γενική Θεωρία Συµπεριφοράς, η Ψυχιατρική, η 

Ψυχολογία, η µελέτη του εγκεφάλου, η Βιολογία, η Κοινωνιολογία, οι Οικονοµικές 

Επιστήµες, η ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων. Κατ' αναλογία και οι επιστήµονες  εκείνοι, που 

ασχολούνται µε την τεχνητή νοηµοσύνη και την  πληροφορική µπορούν να ωφεληθούν 

από τη γενική µεθοδολογία και  τη γνώση στο  χώρο της  θεωρίας των  Συστηµάτων 

Συµπεριφοράς και Κυβερνητικής. Επιγραµµατικά µπορούν να ανναφερθούν δύο  

παραδείγµατα χαρακτηριστικά της εφαρµογής της Γενικής της θεωρίας των  

Συστηµάτων  Συµπεριφοράς  και  Κυβερνητικής: ένα από την εφαρµογή  στα  

τεχνολογικά συστήµατα και ένα από τα ανθρώπινα (φυσικά) συστήµατα. Στα 

τεχνολογικά ανήκει το παράδειγµα  του Mariner II,  που είχε  σχεδιαστεί από µια 

οµάδα µε επικεφαλής τον Mc Culloch, ψυχίατρο, από τους πατέρες της  Κυβερνητικής. 

Στο   χώρο των επιστηµών των φυσικών  συστηµάτων συµπεριφοράς εφαρµόστηκαν  

µε µεγάλη  επιτυχία, στη  θεραπεία  οικογένειας ώστε  κατά  γενική  οµολογία των 

επιστηµόνων, που ασχολούνται στο χώρο αυτό, η  καλύτερη  µέθοδος θεραπείας της 

οικογένειας να θεωρείται εκείνη της συστηµατικής προσέγγισης. 

  

2.8. Τρόποι θεραπείας. 

Ο Rounsaville κ.ά. (1983) υπέβαλαν 72 εθισµένους σε οπιούχες ουσίες  µε  τρόπο 

τυχαίο σε µια από δύο διαφορετικές συνθήκες θεραπείας για 6 µήνες: α)εβδοµαδιαία 

ατοµική ψυχοθεραπεία και β)µηνιαία σύντοµη συνάντηση. Τα αποτελέσµατα ήταν τα 

ίδια και για  τις  δύο  µελετώµενες οµάδες, δεδοµένου ότι και στις δύο διαφορετικές  

θεραπευτικές  αγωγές τα άτοµα πέτυχαν σηµαντική κλινική βελτίωση. 

Ο  Kosten κ.ά. (1983)  (Ν=106 άτοµα, που αποτέλεσαν τέσσερις οµάδες : α)28  

άνδρες εθισµένοι, που  ζούσαν µε τις  συζύγους τους  β)27  εθισµένοι, που  ζούσαν µε 

τους  γονείς τους  γ)23 εθισµένοι, που  αρνούνταν τη  χρήση στα µέλη της  οικογένειάς 
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τους, µε τα οποία έµεναν µαζί και δ)28 εθισµένοι, που  ζούσαν µόνοι τους)  βρήκαν ότι 

οι  εθισµένοι, που αρνούνται στις οικογένειές  τους ότι  είναι  χρήστες, έχουν φτωχά  

θεραπευτικά αποτελέσµατα, ακόµη και αν ζουν µε µέλη της  οικογένειας, που δεν είναι 

χρήστες. Συµπέραναν ότι η µέγιστη εµπλοκή της οικογένειας στη θεραπεία, 

συµπεριλαµβανοµένων των συζύγων και των γονέων συνδέεται µε καλύτερη 

πρόγνωση. 

Ο Kaufman (1985)  αναφέρει ότι η  θεραπεία µέσα στην οικογένεια των 

εξαρτηµένων από ουσίες έχει κάνει µεγάλα βήµατα  την τελευταία 20ετία. Επισηµαίνει  

ότι  αυτή  η πρόοδος οφείλεται στη µελέτη των οικογενειακών συστηµάτων και στην 

εφαρµογή νέων τεχνικών στο πεδίο της οικογενειακής θεραπείας των εξαρτηµένων από 

ουσίες. 

Οι Klein και Miller (1986)  αναφέρουν τους  παρακάτω τρόπους θεραπείας: 

α)Χρήση µεθαδόνης ως υποκατάστατο της ηρωίνης, που αναπτύχθηκε στη 10ετία 

του '60 στις  Ηνωµένες  Πολιτείες και σε  άλλες χώρες. Αναφέρουν ότι, σύµφωνα  µε 

τους Dole και Nyswander, όταν οι εθισµένοι στην ηρωίνη παίρνουν µεθαδόνη µε 

ιατρική σύσταση ως υποκατάστατο της ηρωίνης, τότε είναι λιγότερο πιθανό να 

εµπλακούν σε παράνοµες δραστηριότητες για να αποκτήσουν το απαραίτητο χρήµα για 

την προµήθεια της ναρκωτικής ουσίας, ενώ ταυτόχρονα  µπορούν να  εργαστούν και να 

έχουν µια ψυχολογική σταθεροποίηση, χωρίς όµως να έχουν και µια  εκτεταµένη 

αλλαγή του τρόπου ζωής τους. 

β)Μοντέλο θεραπευτικής κοινότητας, που  δίδει έµφαση στην αλλαγή της 

συµπεριφοράς των εθισµένων. Η  παραµονή στη θεραπευτική κοινότητα διαρκεί από 

ένα, µέχρι  δύο ή και τρία χρόνια. Το µοντέλο της θεραπευτικής κοινότητας 

χρησιµοποιεί  σθεναρή, ισχυρή αντιµετώπιση των στάσεων και συµπεριφοράς των  

εθισµένων, αν και η ένταση της αντιµετώπισης ποικίλλει σηµαντικά σε διάφορα 

προγράµµατα. Οι  επικριτές του  µοντέλου υποστηρίζουν ότι η εφαρµογή του στοχεύει 

στην ταπείνωση της προσωπικότητας και στην "υποταγή" του εθισµένου, ενώ οι 

υποστηρικτές  επιµένουν ότι  µόνο µια  τέτοια σθεναρή  µεταχείριση των εθισµένων 

µπορεί  να  "σπάσει τις άµυνες" τους και να φέρει αποτέλεσµα. 

γ)Αποχή  προσανατολισµένη στο µοντέλο της ανάρρωσης, που υιοθετήθηκε  από  το  

µοντέλο ανάρρωσης από το αλκοόλ. Τα κέντρα θεραπείας από τον εθισµό θεωρούν ότι 



 

 
41

οι διάφορες οµάδες αυτοβοήθειας είναι χρήσιµες στη διδασκαλία των εθισµένων  

ατόµων, διότι τα βοηθούν να αντιληφθούν  τη  σοβαρότητα της ασθένειάς τους, 

παρέχοντας ταυτόχρονα ελπίδα και υποστήριξη. Σε αυτό το θεραπευτικό µοντέλο τα 

άτοµα που βρίσκονται στα πρώτα  στάδια της ασθένειάς τους είναι δυνατόν να τα  

µεταχειρίζονται ως εξωτερικούς  ασθενείς, ενώ τα  άτοµα που είναι επί περισσότερο 

χρονικό διάστηµα  άρρωστα  ίσως  χρειάζεται να παραµείνουν ως εσωτερικοί ασθενείς 

ένα ή και δύο µήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, που τα άτοµα 

αποµονώνονται και διατηρούνται σε µια κατάσταση χωρίς ουσίες, αρχίζουν να 

εκτιµούν το  κίνητρό τους για αλλαγή. Η ενθάρρυνση από συνοµηλίκους και η επίδειξη 

από την οµάδα, που έχει αναρρώσει, ότι φυσική και ευτυχισµένη λειτουργία είναι 

δυνατή χωρίς τη χρήση ουσιών,  είναι πολύ βασικό. Η συµµετοχή της  οικογένειας  στη 

θεραπεία είναι χρήσιµη, διότι η  οικογένεια  είναι  δυνατόν µε την κατάλληλη 

διαφώτιση να  ενθαρρύνει  την  ανάρρωση και αποχή του ασθενή. Μετά την απόλυση 

του ασθενή εξακολουθεί η παροχή  υποστήριξης µε τη µορφή  καθηµερινών  

συναντήσεων επί 90 τουλάχιστον ηµέρες. 

Καταλήγουν στην άποψη  ότι το µοντέλο της χρήσης της  µεθαδόνης ως 

υποκατάστατου της ουσίας συνιστάται στα άτοµα, που  απέτυχαν στις διάφορες 

προσπάθειες αποχής τους και είναι  ανίκανα να σταθεροποιήσουν τη ζωή τους. Ενώ η 

θεραπευτική κοινότητα ταιριάζει σε άτοµα µε µακρύ ιστορικό αντικοινωνικής 

συµπεριφοράς, ιδιαίτερα σε αυτά, που διατάχθηκε από το  δικαστήριο  να  

συµµετέχουν  σε  αυτό το είδος θεραπείας για κάµποσα χρόνια, συχνά σαν µια 

εναλλακτική λύση της φυλάκισής τους.  Η αποχή, προσανατολισµένη στο µοντέλο της 

ανάρρωσης, πιστεύουν, ότι ταιριάζει καλύτερα σε άτοµα, που κατά κάποιο τρόπο  

ωθούνται, βρίσκονται σε  σχετικά  αρχικό στάδιο χρήσης. Υποστηρίζουν την 

αναγκαιότητα ύπαρξης ενός ειδικού επιστήµονα, γνώστη των  ειδών  θεραπείας,  ώστε 

να εκτιµά ποια µέθοδος θεραπείας είναι η πιο αποτελεσµατική για τον κάθε εθισµένο. 

Επίσης  πιστεύουν ότι µια ακριβής ψυχιατρική εκτίµηση είναι  απαραίτητη για 

αναγνώριση κάθε άλλου ψυχιατρικού ζητήµατος, του οποίου η παρουσία πιθανόν να 

επιδράσει στην επιλογή της θεραπείας.  Όσον  αφορά  την  ατοµική ψυχοθεραπεία, αν 

και θεωρούν ότι δεν είναι ένα υποκατάστατο για τις τρεις  µορφές  θεραπείας, όµως 

πιστεύουν ότι µπορεί να τις συµπληρώσει αυτές στις κατάλληλες περιπτώσεις. 
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 Ο Ζαφειρίδης (1986) προτείνει ένα Ειδικό Θεραπευτικό Πρόγραµµα για εξαρτηµένα 

άτοµα, που  ξεκίνησε  τη λειτουργία του τον Αύγουστο του 1983 στην Ελλάδα. Η 

πρώτη φάση του  προγράµµατος περιλαµβάνει το Συµβουλευτικό Σταθµό και το 

Κέντρο  Σωµατικής Αποτοξίνωσης, ενώ η  δεύτερη  και τρίτη φάση τη θεραπευτική 

Κοινότητα. Ο Συµβουλευτικός Σταθµός αποτελεί λειτουργικό τµήµα του Κέντρου 

Σωµατικής Αποτοξίνωσης και  στελεχώνεται από το ίδιο προσωπικό µε το σύστηµα της 

κυκλικής  εναλλαγής του προσωπικού  στις  θέσεις εργασίας. Στόχοι του 

Συµβουλευτικού Σταθµού είναι η διαλογή, ενηµέρωση και  κινητοποίηση των πελατών 

µε πρόβλεψη να  λειτουργήσει  και τµήµα ψυχοθεραπείας για χρήστες αλκοόλ και  

"µαλακών ναρκωτικών",  που  δεν ενδείκνυται η εισαγωγή τους στο πρόγραµµα. 

Στόχοι του Κέντρου Σωµατικής  Αποτοξίνωσης  είναι  η  αντιµετώπιση του σωµατικού 

στερητικού  συνδρόµου, η  κινητοποίηση  για  συµµετοχή στη 2η φάση του 

προγράµµατος (Θεραπευτική Κοινότητα) και η ενηµέρωση και  διαφώτιση  γι αυτούς,  

που θέλουν να συνεχίσουν πάνω στην ιδεολογία και τον τρόπο λειτουργίας της 

θεραπευτικής κοινότητας. 

 Το µοντέλο της θεραπευτικής κοινότητας είναι ένας συνδυασµός δηµοκρατικής και 

ιεραρχηµένης θεραπευτικής κοινότητας, στο οποίο ενσωµατώνεται η φάση της 

κοινωνικής επανένταξης. Η παραµονή του πελάτη στο ιεραρχηµένο µοντέλο διαρκεί 

περίπου εννέα µήνες µε στόχους την κατάρριψη της εικόνας, την ειλικρινή και άµεση  

έκφραση των συναισθηµάτων, την έντονη αντιπαράθεση σε κάθε λανθασµένη 

συµπεριφορά και την εκµάθηση εκ νέου του κοινωνικού  βίου. Κατά  τον  9ο µήνα ο 

πελάτης γίνεται µέλος της δηµοκρατικής φάσης, κατά  την οποία  εργάζεται 8 ώρες τη 

µέρα σε ένα από τα συνεργεία της κοινότητας, όπου ταυτόχρονα αρχίζει η 

επαγγελµατική του εκπαίδευση. Επίσης αναλαµβάνει,  βοηθώντας το προσωπικό στο 

έργο του, θεραπευτικούς  ρόλους. Μετά από ένα διάστηµα 4-5 µηνών προτρέπεται να 

εργάζεται σε θέσεις εργασίας στην πόλη, που του  εξασφαλίζει  ο συνεταιρισµός της 

κοινότητας. Συνεχίζει όµως, µετά την επιστροφή από την  εργασία του, να συµµετέχει 

στις θεραπευτικές διαδικασίες και  στο πρόγραµµα, που υπάρχει για τη δηµοκρατική 

θεραπευτική  κοινότητα, όπου  παραµένει  περίπου 4-5 µήνες. Μόλις τελειώσει και 

αυτή τη φάση, τότε πλέον προτρέπεται να µετοικήσει στην πόλη, όπου ήδη από πριν 

υπάρχει η θέση εργασίας στην οποία  εργαζόταν. Και όλο αυτό το  διάστηµα  συνεχίζει  
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να είναι µέλος του συνεταιρισµού. 

Σύµφωνα  µε  τον  Αβραµίδη (1989), η  θεραπευτική  προσπάθεια προσαρµόζεται  

στην κάθε  περίπτωση, ώστε να γίνεται καλύτερα ανεκτή και να αποβαίνει περισσότερο  

αποτελεσµατική. Αναφέρει ότι είναι ξεπερασµένη η θεραπευτική  αντιµετώπιση της  

παντελούς στέρησης της ουσίας, από την οποία το άτοµο είναι  εξαρτηµένο, και 

υποστηρίζει τη χορήγηση της ουσίας αυτής σε επαρκείς δόσεις για αντιµετώπιση του 

στερητικού συνδρόµου. 



 

 
44

3 .               ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

3.1. Θέµατα, τα οποία θα απασχολήσουν την παρούσα έρευνα. 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι : 

α. Να  προσδιορίσει την  έκταση του  φαινοµένου της χρήσης µη νόµιµων 

ψυχοτρόπων ουσιών στους έφηβους µαθητές της πόλης του Ηρακλείου. 

β. Να απαντήσει σε ερωτήµατα που δηµιουργούνται από τις µέχρι τώρα έρευνες. 

γ. Να ορίσει την οµάδα υψηλού  κινδύνου των  µαθητών, που κάνουν χρήση. 

δ. Να ελέγξει την  υπόθεση εάν  τα άτοµα, που  προτιµούν  την αλληλεπίδραση µε 

κατώτερα από  αυτά  συστήµατα, παρά µε ίσα ή ανώτερά τους συστήµατα, είναι  τα  

άτοµα, που κάνουν χρήση. Η υπόθεση αυτή στηρίζεται στη θεωρία των κινήτρων  

συµπεριφοράς των Paritsis και Stewart (1979). 

Αναλυτικότερα, οι σκοποί της παρούσας έρευνας είναι : 

α. Προσδιορισµός της έκτασης του φαινοµένου της χρήσης  στους έφηβους µαθητές 

της πόλης του Ηρακλείου. 

 Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα επιδηµιολογικών ερευνών σε  άλλες χώρες και στην 

Ελλάδα, αναµένεται το ποσοστό των µαθητών, που κάνουν χρήση µη νόµιµων 

ψυχοτρόπων ουσιών να είναι  µικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό χρηστών των 

άλλων χωρών. Επίσης  να µην  απέχει  πολύ από τα  ποσοστά, που έδειξαν  άλλες 

έρευνες στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, έρευνα, που έγινε σε όχι  αντιπροσωπευτικό 

δείγµα µαθητών της πόλης του Ηρακλείου το 1984,  έδειξε ότι το 5,5%  του  δείγµατος 

είχε  κάνει χρήση  (Κοκκέβη κ.ά. 1993). 

β. Απάντηση σε ερωτήµατα, που προκύπτουν από τις προηγούµενες έρευνες. 

Η βιβλιογραφική επισκόπηση έδειξε  αντίθετες  απόψεις των ερευνητών  σχετικά  µε  

το  είδος του σχολείου, τη βαθµίδα της τάξης, το φύλο, το µέγεθος της οικογένειας 

(αριθµός αδελφών), την παρουσία ή απουσία γονέων, το διαζύγιο ή διάσταση των 

γονέων   και  την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της οικογένειας του χρήστη, όσον 

αφορά την επίδραση ή όχι των παραγόντων  αυτών στη χρήση ουσιών. Τις αντιφάσεις 

αυτές καλείται η παρούσα έρευνα να αποσαφηνίσει. 

 Ως προς την ηλικία, την  ύπαρξη  χρήµατος, την  εργασία, την ενασχόληση µε 

θρησκεία ή πολιτική οργάνωση, τις κακές σχέσεις µε την οικογένεια, την υγεία, την 
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ψυχοπαθολογία και τη  χρήση άλλων ουσιών από το χρήστη, όπως  φαίνεται από τη 

σχετική βιβλιογραφική αναφορά, υπάρχει οµοφωνία  απόψεων ως προς το ότι οι 

παράγοντες αυτοί επιδρούν θετικά στη λήψη ψυχοτρόπων ουσιών. Θεωρείται όµως  

απαραίτητο να  διερευνηθούν και  αυτοί οι παράγοντες από την έρευνα, ώστε να 

δηµιουργηθεί ένα  περισσότερο ολοκληρωµένο "πορτραίτο" του τελικού µοντέλου των  

χαρακτηριστικών και της συµπεριφοράς του µαθητή χρήστη. 

Ένα  ερώτηµα, που  δηµιουργείται, είναι αν  τελικά ο αθλητισµός λειτουργεί 

προστατευτικά από τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, διότι η µέχρι τώρα βιβλιογραφική 

αναφορά δεν έχει δώσει  ικανοποιητική απάντηση στο ερώτηµα αυτό. 

 Ένα  άλλο  ερώτηµα  είναι, πως  διαθέτουν τον ελεύθερο χρόνο τους οι χρήστες, 

δηλαδή ποιος είναι ο τρόπος ζωής, που κάνουν κατά τον ελεύθερο χρόνο τους σε 

τοπικό επίπεδο -µε τις  δικές µας ενδεχόµενα ιδιαιτερότητες-, ερώτηµα το οποίο κατά  

προσωπική άποψη δεν έχει απαντηθεί ικανοποιητικά από τις µέχρι τώρα έρευνες. 

γ. Ορισµός της οµάδας υψηλού κινδύνου των µαθητών, που κάνουν χρήση. 

Αφού γίνει επιλογή  ορισµένων παραγόντων, από αυτούς, που  επηρεάζουν τη χρήση, 

θα εξεταστούν και θα ιδωθούν σε σχέση µεταξύ τους ώστε να δηµιουργηθεί  ένα 

µοντέλο  µε τους κυριότερους παράγοντες, που θα καθορίζουν την οµάδα υψηλού  

κινδύνου των µαθητών. Έτσι  θα  καταστεί  δυνατή η πρόγνωση της χρήσης ουσιών 

από τους µαθητές, στοιχείου  απαραίτητου  για την πρόληψη. 

δ. Ελεγχος της υπόθεσης της  προτίµησης  αλληλεπίδρασης µε απλούστερα 

συστήµατα των χρηστών, η οποία στηρίζεται στη  θεωρία  των  κινήτρων  

συµπεριφοράς  των  Paritsis  και  Stewart (1979). 

Σύµφωνα  µε  τη  θεωρία των Paritsis και Stewart (1979), το βασικό  κίνητρο  

συµπεριφοράς, που  είναι  κοινό  στα ζωντανά πλάσµατα  και πιο συγκεκριµένα στα 

ζώα και τον άνθρωπο, είναι η ανάγκη  τους για αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον, που 

οδηγεί σε  ικανοποίηση και ανάπτυξη. Η ανάπτυξη αυτή µε τη σειρά της οδηγεί  σε  

περισσότερες  και καλύτερες αλληλεπιδράσεις µε το περιβάλλον. Η ανάγκη για 

αλληλεπίδραση µε άλλα νοήµονα συστήµατα  οδηγεί  σε καλύτερη χρήση των 

καναλιών επικοινωνίας και τελικά  σε  καλύτερη και περισσότερη πληροφόρηση του 

συστήµατος, η οποία επιταχύνει τη µάθηση και ανάπτυξη της νοηµοσύνης του 

συστήµατος. Σύµφωνα µε το µοντέλο των Paritsis και  Stewart ο βαθµός του κινήτρου 
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για ανάπτυξη συνδέεται µε την  προτίµηση για αλληλεπίδραση µε όσο το δυνατόν 

ανώτερα συστήµατα. 

 Τα άτοµα µπορούν να διαιρεθούν: 

α) Σε εκείνα, που προτιµούν να αλληλεπιδρούν µε κατώτερα  συστήµατα, όπως 

ουσίες, απλά υλικά αγαθά, ζώα ή φυτά. Τα  άτοµα αυτά θεωρούνται ότι έχουν  

ελαττωµένο  κίνητρο για ανάπτυξη ή ακόµα τάση για αυτοκαταστροφή και  τείνουν  να 

οδηγηθούν στην παρακµή. Στην κατηγορία αυτή ανήκει µια µειοψηφία των ατόµων. β) 

Σε εκείνα, που προτιµούν να αλληλεπιδρούν µε ίσα προς αυτά συστήµατα, όπως οι 

άλλοι άνθρωποι, είναι "κοινωνικά",  ενδιαφέρονται για τους συνανθρώπους τους και  

χαίρονται την  επαφή µε τα µέλη της οικογένειας, την παρέα, τους φίλους κ.ά. Τα ά-

τοµα αυτά θεωρούνται ότι  έχουν ανεπτυγµένο  κίνητρο για ανάπτυξη, αναπτύσσονται  

κανονικά  και  έχουν µια καλή κοινωνική προσαρµογή. Στην κατηγορία  αυτή ανήκει η 

πλειοψηφία των ατόµων. 

γ) Σε άτοµα, που προτιµούν την  αλληλεπίδραση µε  ανώτερα συστήµατα, όπως η  

επιστήµη, η  τέχνη και την  αλληλεπίδραση µε οργανωµένες οµάδες, όπως εργασία σε 

οργανωµένους  οργανισµούς και οµάδες. Τα άτοµα αυτά  θεωρούνται  ότι έχουν πολύ 

ανεπτυγµένο κίνητρο για  ανάπτυξη, αναπτύσσονται  και  εξελίσσονται ταχύτερα και 

περισσότερο, τόσο νοητικά (όταν οι συνθήκες  αυτές  υπάρχουν  κατά την  περίοδο της 

νοητικής ανάπτυξης), όσο και κοινωνικά και πολιτιστικά. Στην κατηγορία αυτή ανήκει 

µια µικρή µειοψηφία των ατόµων. 

Κατά τη  θεωρία των  Paritsis και  Stewart, τα άτοµα, που δεν αλληλεπιδρούν µε ίσα  

προς αυτά ή ανώτερά τους συστήµατα, δεν εξελίσσονται. 

Σύµφωνα  µε τη  βιβλιογραφία τα  άτοµα, που  κάνουν µη νόµιµη χρήση ψυχοτρόπων 

ουσιών, δεν εξελίσσονται κοινωνικά και  προσωπικά, αλλά  παρακµάζουν : έχουν  

κακή  σχολική επίδοση (Bachman κ.ά.  1981, Μαρσέλος κ.ά. 1988, Rob κ.ά. 1990), 

µειώνεται η επαγγελµατική τους απόδοση, αποµονώνονται από το  οικογενειακό και  

κοινωνικό τους  περιβάλλον ή περιθωριοποιούνται (Hochman και Brill 1973, De Leon 

κ.ά. 1973, Jessor κ.ά. 1980, Παράσχος κ.ά. 1984, Scott κ.ά. 1986, Brown 1989, 

Vulcano κ.ά. 1990) και εµφανίζουν αυτοκαταστροφική συµπεριφορά, όπως αυτοκτονία 

(Ryser 1983, Stefanis και Kokkevi 1986). 

∆ηµιουργείται λοιπόν το ερώτηµα µήπως η χρήση µη νόµιµων  ουσιών συνδέεται µε 
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την προτίµηση για αλληλεπίδραση µε κατώτερα από το άτοµο συστήµατα, ενώ η µη 

χρήση των ουσιών αυτών  συνδέεται µε προτίµηση για αλληλεπίδραση µε ίσα ή 

ανώτερα από το άτοµο συστήµατα. 

 3.2. Θέµατα, τα οποία δε θα απασχολήσουν την έρευνα. 

Θέµατα τα οποία δε θα απασχολήσουν την έρευνα είναι η  χρήση ουσιών από την 

οικογένεια, η υγεία και παραβατικότητα της οικογένειας, η παραβατικότητα του 

µαθητή, η σχολική επίδοση και οι σεξουαλικές σχέσεις του  µαθητή, διότι  ενδεχόµενες 

ερωτήσεις, που θα αναφέρονται σε αυτούς τους  παράγοντες, να δηµιουργήσουν κλίµα 

καχυποψίας στους  µαθητές για το απόρρητο των απαντήσεών τους. Άλλα θέµατα-

προβλήµατα (Μπενάς, 1990), τα οποία δε θα απασχολήσουν την παρούσα έρευνα είναι 

το αν η χρήση  του  χασίς  πρέπει  να  αποποινικοποιηθεί  ή  όχι και για ποιους, η 

υιοθέτηση "στεγνής" θεραπείας ή µε χορήγηση  υποκατάστατων  (τύπου µεθαδόνης 

κλπ.), η  διάκριση ή όχι "µαλακών" και "σκληρών" ουσιών και η σηµασία της σε 

κοινωνικό -και  όχι εργαστηριακό- επίπεδο, η στάση της κατεστηµένης εξουσίας απέ-

ναντι στα "νόµιµα" και "µη νόµιµα ναρκωτικά". Σε αυτά τα  θέµατα δε θα αναφερθεί η 

έρευνα, διότι σκοπός της είναι να διερευνήσει τη σχέση της ψυχικής και σωµατικής 

υγείας, καθώς και του οικογενειακού και ευρύτερου  κοινωνικού  περιβάλλοντος µε τη 

µη νόµιµη χρήση  ψυχοτρόπων ουσιών από έφηβους µαθητές του Ηρακλείου, µε κύριο 

στόχο τον προσδιορισµό του πληθυσµού υψηλού κινδύνου. 

 Εποµένως ο ρόλος της έρευνας είναι σηµαντικός, δεδοµένου ότι η µελέτη θα 

συµβάλει στον προσδιορισµό  ορισµένων παραγόντων, οι οποίοι µπορούν να  φανούν 

χρήσιµοι σε µια περιοχή µε υψηλό ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης, διακίνησης 

πληθυσµού και πολιτισµικών µεταβολών, τα οποία αποτελούν "κοινωνικά στρες". 
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 Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ 

1.  Μ Ε Θ Ο ∆ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

 1.1. ∆είγµα. 

 Το προς µελέτη υλικό αναφέρεται στον πληθυσµό των εφήβων µαθητών των 

δηµόσιων Γενικών και Τεχνικών-Επαγγελµατικών Λυκείων, της  ∆ηµόσιας  Τεχνικής  

Σχολής και του ιδιωτικού Λυκείου "Παγκρήτιο" της  πόλης του  Ηρακλείου µε  µέση  

ηλικία 16.545 χρόνων και τυπική απόκλιση 2.007, οι οποίοι απάντησαν σε  ένα 

ανώνυµο ερωτηµατολόγιο. 

 Αποφασίστηκε η συµµετοχή όλων των µαθητών των παραπάνω  σχολείων, οι οποίοι 

αποτελούν  µια φυσική  οµάδα των µαθητών της πόλης του Ηρακλείου, ώστε το  

δείγµα της  έρευνας να θεωρηθεί "αντιπροσωπευτικό" παρόµοιων  οµάδων, δηλαδή  τα 

συµπεράσµατα που θα προκύπτουν από αυτόν τον πληθυσµό να είναι δυνατόν  να 

γενικευθούν σε πληθυσµούς, οι οποίοι έχουν  χαρακτηριστικά όµοια  

(Παρασκευόπουλος 1984), όπως  υψηλό  ρυθµό  οικονοµικής ανάπτυξης, διακίνησης  

πληθυσµού  και πολιτισµικών µεταβολών, τα οποία µπορούν να θεωρηθούν 

"κοινωνικοί stressors". 

 Ενας άλλος λόγος για τη χρήση "αντιπροσωπευτικού"  δείγµατος παρόµοιων 

οµάδων είναι, ότι, χρησιµοποιώντας έναν τόσο µεγάλο πληθυσµό δίδεται η δυνατότητα 

της µελέτης πολλών  παραµέτρων, όπως π.χ. προσωπικών στοιχείων, οικογενειακής 

κατάστασης, εργασίας κ.ά. 

Τα σχολεία, που πήραν  µέρος  στην έρευνα, µπορούν  να χωριστούν σε δύο µεγάλες 

οµάδες: 

Α οµάδα: αποτελείται  από  τα ∆ηµόσια Γενικά Λύκεια (1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 

Νέας Αλικαρνασσού) και το Ιδιωτικό Λύκειο "Παγκρήτιο". Η Α οµάδα σχολείων 

συνήθως προσανατολίζει σε  ακαδηµαικές  σπουδές  και  σταδιοδροµία. (∆υστυχώς δεν 

υπήρξαν χρονικά περιθώρια να  συµπεριληφθεί  και το Ιδιωτικό Λύκειο ο "Κοραής" 

στην  έρευνα, λόγω  της λήξης του διδακτικού έτους). 

Β οµάδα: αποτελείται από τα  ∆ηµόσια  Τεχνικά  Επαγγελµατικά Λύκεια (1ο, 2ο, 3ο, 

4ο Εσπερινό, 5ο) και  ∆ηµόσια  Τεχνική Επαγγελµατική Σχολή. Η Β οµάδα  σχολείων  

συνήθως προσανατολίζει σε όχι ακαδηµαικές  σπουδές  και  σταδιοδροµία, αλλά στην 

απευθείας µετάβαση στην αγορά εργασίας. 
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Το δειγµατοληπτικό σχέδιο της έρευνας παρουσιάζεται στον  αµέσως επόµενο 

πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Οµαδοποίηση του µαθητικού πληθυσµού της έρευνας. 

Φύλο     Α οµάδα σχολείων    Β οµάδα σχολείων    Σύνολο 

Αγόρια         1367                 1789            3156  

Κορίτσια       1837                 1129            2966 

Σύνολο         3204                  2918            6122 

1.2. Ερωτηµατολόγιο (Στεφανής 1985, Μαρσέλος κ.ά. 1985, Μαδιανού κ.ά. 1993, 

Κοκκέβη κ.ά. 1993). 

  α. Ανάλυση του ερωτηµατολογίου. 

 Αν και υπάρχουν αρκετά σχετικά ερωτηµατολόγια, ξένων και ελληνικών όµοιων 

ερευνών, απαιτούνταν µια προσαρµογή του ερωτηµατολογίου, που θα 

χρησιµοποιούνταν στην έρευνα, στα δεδοµένα των πολιτισµικών χαρακτηριστικών της 

πόλης του Ηρακλείου. Μετά από προσεκτική µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας 

διαµορφώθηκε ένα ερωτηµατολόγιο, που να έχει µια κλιµάκωση ερωτήσεων, δηλαδή 

από τις πιο απλές και ευκολοαπάντητες να προχωρεί στις πιο δύσκολες. 

Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού  τύπου (σε κάθε ερώτηση ο 

µαθητής επιλέγει µία ή δύο από τις απαντήσεις που υπάρχουν, χωρίς να γράφει λέξεις ή 

φράσεις) και  από ερωτήσεις  ανοικτού τύπου (ο µαθητής  απαντά  χρησιµοποιώντας 

λέξεις ή σύντοµες  φράσεις). Επίσης  δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην έκταση του σε  

συνάρτηση µε το  χρόνο των 45 λεπτών, που απαιτούνταν για τη συµπλήρωσή του, 

ώστε να αποφευχθεί η δηµιουργία ενός µακροσκελούς, πολυσέλιδου  

ερωτηµατολογίου, που προκαλεί κόπωση στο µαθητή και δυσχεραίνει την επεξεργασία 

των αποτελεσµάτων (Το πλήρες ερωτηµατολόγιο, όπως  χορηγήθηκε στους µαθητές, 

υπάρχει στο παράρτηµα). 

 β. Στόχοι του ερωτηµατολογίου. 

 Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα ερωτήσεων, που αναφέρεται 

στον τρόπο ζωής, στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και στη χρήση νόµιµων και µη 
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νόµιµων ψυχοτρόπων  ουσιών, ώστε να δίδεται µια εικόνα της οικογενειακής  

κατάστασης, της κοινωνικής δραστηριότητας, των συνηθειών, της κατάστασης  υγείας 

και της χρήσης νόµιµων και µη νόµιµων  ψυχοτρόπων  ουσιών από τους µαθητές. Με 

τις απαντήσεις  δηµιουργείται η "εικόνα" του µαθητή, η οποία αποτελεί τον κεντρικό 

πυρήνα αναφοράς στη φάση της επεξεργασίας των δεδοµένων. Στην παρούσα έρευνα, 

νόµιµη  χρήση ψυχοτρόπων  ουσιών  σηµαίνει χρήση ουσιών κοινωνικά αποδεκτών, 

όπως καφέ, τσιγάρου, αλκοόλ και φαρµάκων  ψυχοτρόπων, που παρέχονται µε ιατρική 

σύσταση. Μη νόµιµη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών σηµαίνει χρήση των ψυχοτρόπων 

ουσιών για  σκοπό µη ιατρικό, η οποία πιθανόν να έχει ως αποτέλεσµα τη µεταβολή 

της συµπεριφοράς. Μη νόµιµες ψυχότροπες ουσίες θεωρούνται τα ψυχότροπα 

φάρµακα, που  παρέχονται  χωρίς ιατρική συνταγή, τα ναρκωτικά, όπως  όπιο, κωδείνη 

κ.ά., και άλλες όµοιες ουσίες, όπως χασίσι, µαριχουάνα, LSD, πτητικά κ.λ.π. 

 Ενώ το κύριο ενδιαφέρον της έρευνας εντοπίζεται στη µη νόµιµη χρήση 

ψυχοτρόπων ουσιών, οι ερωτήσεις του  ερωτηµατολογίου παρουσιάζουν µια 

κλιµάκωση, έτσι  ώστε να είναι ευχερέστερη η προσέγγιση του κύριου  προβλήµατος 

της µη νόµιµης χρήσης. Για το λόγο αυτό έχουν  προηγηθεί  ερωτήσεις, που 

αναφέρονται στα ατοµικά χαρακτηριστικά, στην οικογενειακή κατάσταση, στην 

εργασία, στις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, στις διαπροσωπικές σχέσεις, 

στην κατάσταση της υγείας, στο κάπνισµα και στο ποτό, που  επιτρέπουν µια  

εξοικείωση  του  µαθητή  µε το πνεύµα του ερωτηµατολογίου. 

 Οι ερωτήσεις, που δεν έχουν άµεση σχέση µε τη µη νόµιµη χρήχρήση ψυχοτρόπων 

ουσιών, έχουν συµπεριληφθεί στο ερωτηµατολόγιο για τους παρακάτω λόγους : 

Είναι δυνατόν µέσα από συσχετίσεις να εντοπιστούν αιτιολογικοί παράγοντες για τη 

µη νόµιµη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών ή τον υψηλό κίνδυνο χρήσης των ουσιών αυτών. 

 Υπάρχει µια όσο γίνεται πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση στο πρόβληµα της µη 

νόµιµης χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών, εξετάζεται η "εικόνα" του ατόµου, και δεν 

επικεντρώνεται η προσοχή σε  µια µόνο  εκδήλωση  της  συµπεριφοράς του, όπως είναι 

η κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών. Ετσι, ίσως να υπάρξει η δυνατότητα ανάπτυξης 

προγραµµάτων πρόληψης όχι µόνο του προβλήµατος, που  εξετάζει η έρευνα, αλλά και  

άλλων προβληµάτων, που  αναφέρονται στους έφηβους µαθητές της έρευνας. 

 Η έρευνα µπορεί να παρουσιαστεί στους µαθητές σαν µια έρευνα µε στόχο να 



 

 
51

εξετάσει τις ψυχολογικές  και κοινωνικές  ανάγκες τους, καθώς και τις ανάγκες  υγείας 

τους, ώστε  να µην επικεντρωθεί η προσοχή τους στις ερωτήσεις για τις µη νόµιµες  

ψυχότροπες ουσίες και να  δηµιουργηθούν αντιδράσεις άµυνας, που µειώνουν την 

ειλικρίνεια απαντήσεων. 

 Με το να υπάρχει µια σκόπιµη ανάµειξη ερωτήσεων διαφορετικών στόχων, που 

διευκολύνει  την αβίαστη και ειλικρινή  συµµετοχή του µαθητή, επιτρέπεται µια  

διασταύρωση απαντήσεων, χωρίς να το υποψιαστεί ο µαθητής, χρήσιµη  για τον 

αποκλεισµό ερωτηµατολογίων, που έχουν συµπληρωθεί µε τυχαίο ή παραπειστικό 

τρόπο. 

 Οι ερωτήσεις για τη µη νόµιµη χρήση ουσιών, όπως φαρµάκων ηρεµιστικών, 

υπνωτικών, διεγερτικών  χωρίς ιατρική σύσταση και ναρκωτικών ή άλλων  παρόµοιων 

ουσιών, βρίσκονται  προς το τέλος, όπως και οι ερωτήσεις  αξιοπιστίας, ώστε να έχουν 

ήδη οι µαθητές εξοικειωθεί µε το ερωτηµατολόγιο. 

 Το ερωτηµατολόγιο βασίστηκε κατά ένα µέρος στα  ερωτηµατολόγια, που 

χρησιµοποιήθηκαν σε  παρόµοιες  έρευνες  στην Ελλάδα (Μαδιανού κ.ά. 1993, 

Κοκκέβη κ.ά. 1993). 

 Οι ερωτήσεις, που  αναφέρονται  στη συχνότητα χρήσης ουσιών, όπως µπύρα, 

κρασί, άλλο οινοπνευµατώδες ποτό, φάρµακα  ηρεµιστικά, υπνωτικά, διεγερτικά µε 

σύσταση γιατρού και µη νόµιµες ψυχότροπες  ουσίες,  προέρχονται  από το  

ερωτηµατολόγιο, που χρησιµοποίησε το ίδρυµα POMPIDOU (Johnston και Harrison  

1986 Driessen και Van Dam 1987, Johnston 1987) σε  διεθνή  έρευνα, που διεξήγαγε, 

ώστε τα  αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας  ως προς τις ερωτήσεις αυτές να είναι 

συγκρίσιµα µε όµοια  αποτελέσµατα άλλων χωρών. 

 Οι ερωτήσεις, που  σχετίζονται µε τις  δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου και  

τις  διαπροσωπικές  σχέσεις των µαθητών, κατά ένα µέρος  βασίζονται σε  

ερωτηµατολόγιο, που  δόθηκε σε µαθητές της  πόλης του  Ηρακλείου, για τη  µελέτη 

του  τρόπου διάθεσης του ελεύθερου χρόνου τους (Σάµαρη κ.ά. 1986). 

  γ. ∆οµή του ερωτηµατολογίου. 

Οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες : 

1.  Προσωπικά  χαρακτηριστικά, όπως  τάξη, ηλικία, φύλο  και σχολείο, το οποίο 

συµπληρώνεται µετά τη συγκέντρωση των  ερωτηµατολογίων και αποτελεί στοιχείο 
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απαραίτητο για την  οµαδοποίηση των σχολείων. 

2. Οικογενειακές συνθήκες, όπως σύνθεση οικογένειας, µέγεθος κατοικίας, 

µεταφορικό µέσο κ.λ.π., ώστε να υπάρχει µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα του 

οικογενειακού περίγυρου. 

3. Εργασία, όπως είδος και τόπος εργασίας. 

4. ∆ραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, όπως ενασχόληση µε  διάφορες εκδηλώσεις, 

αθλητικές δραστηριότητες και παιχνίδια. 

5. ∆ιαπροσωπικές σχέσεις, όπως σχέσεις µε φίλους και γονείς. 

 Με τις κατηγορίες 4 και 5 σχηµατίζεται µια "εικόνα" της προσωπικότητας  του  

µαθητή  µε τις  πληροφορίες, που παρέχονται σχετικά µε τις αναφερόµενες µορφές 

συµπεριφοράς του. 

6. Κατάσταση υγείας, όπως  εισαγωγή σε  νασοκοµείο, απόπειρα αυτοκτονίας, 

ψυχολογικό πρόβληµα κ.λ.π., που παρέχει µια  εικόνα ψυχοπαθολογίας του µαθητή. 

7. Κάπνισµα, όπως συχνότητα  καπνίσµατος και άλλες ερωτήσεις σχετικές µε το 

κάπνισµα. 

 8. Ποτά, όπως χρήση καφέ και αλκοόλ. 

9. Φάρµακα, όπως χρήση φαρµάκων για κάποιο λόγο ή µε σύσταση γιατρού. 

 Οι κατηγορίες 7, 8 και 9 των ερωτήσεων δίδουν µια εικόνα της χρήσης  

ευφραντικών και  φαρµακευτικών  ουσιών από το µαθητή, παράγοντα σηµαντικού για 

τη µη νόµιµη χρήση ψυχοτρόπων  ουσιών. 

10. Χρήση φαρµακευτικών ουσιών χωρίς σύσταση γιατρού. 

11. Μη νόµιµες ψυχότροπες ουσίες, όπως είδος  ουσίας, συχνότητα χρήσης, χώροι 

και τρόποι χρήσης. 

12. Ερωτήσεις αξιοπιστίας, όπως ύπαρξη δυσκολιών να  αναφερθεί η αλήθεια. 

 Με την κατηγορία 12 έχουµε  τον έλεγχο  της αξιοπιστίας  των µαθητών, που 

δήλωσαν ότι έχουν κάνει µη νόµιµη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών. 

13. Ερώτηση  ανοικτού  τύπου, που  δίδει τη  δυνατότητα  στο µαθητή  να  προσθέσει  

ο,τιδήποτε  άλλο θα ήθελε να πει και η φύση των ερωτήσεων δεν του επέτρεψε. 

 Με την ερώτηση αυτή δυνατόν να ετιµηθούν  στάσεις, προτάσεις και θέσεις των 

µαθητών, πιθανόν χρήσιµες σε µελλοντική  έρευνα. 
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 1.3. Μέθοδος. 

Έγινε προκαταρκτική διανοµή και συµπλήρωση του  ερωτηµατολογίου σε  ένα  

τµήµα  Γ τάξης Λυκείου µε 26 µαθητές, στο οποίο Λύκειο εφηµολογείτο ότι υπήρχε 

αυξηµένο ποσοστό χρηστών. Κατά την προκαταρκτική διανοµή και συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου, καταµετρήθηκε ο χρόνος, που  απαιτούνταν  για  τη  συµπλήρωσή 

του, καθώς και έγινε συζήτηση-αξιολόγηση της δοµής του. Εκτιµήθηκε η διάρκεια 

συµπλήρωσης των  απαντήσεων να είναι 45 λεπτά, δηλαδή µια  διδακτική ώρα. 

Θεωρήθηκε  επίσης ότι η "απώλεια" της µιας διδακτικής ώρας για τη συµπλήρωση του 

ερωτηµατολογίου θα λειτουργούσε  θετικά στους µαθητές, καθώς  επίσης και η 

διαβεβαίωση προς  τους  µαθητές για το απόρρητο και την ανωνυµία των απαντήσεων 

τους, όπως και η επισήµανση ότι η  έρευνα δεν έχει  καµµία  απολύτως  σχέση µε το 

σχολείο και ότι διεξάγεται στα πλαίσια επιστηµονικής έρευνας. 

 Κατά την τελική διεξαγωγή της έρευνας, πριν  δοθεί το ερωτηµατολόγιο στους 

µαθητές, γινόταν προφορική  ενηµέρωση των καθηγητών  για  το  σκοπό και  

χρησιµότητα της έρευνας, για τον τρόπο συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου, καθώς 

και τονιζόταν  η ανωνυµία και το απόρρητο των απαντήσεων των  µαθητών. 

Ακολουθούσε συζήτηση για τυχόν  απορίες  και  διευκρινήσεις ώστε οι καθηγητές ήταν 

ενηµερωµένοι για  την έρευνα, ενώ για τους µαθητές υπήρχε το στοιχείο του  

αιφνιδιασµού, δεδοµένου ότι δεν είχαν ενηµερωθεί εκ των  προτέρων για  την  έρευνα, 

όπως είχε επισηµανθεί σε τηλεφωνική επικοινωνία, που είχε προηγηθεί, µε το 

διευθυντή του σχολείου. Αλλο στοιχείο αιφνιδιασµού των µαθητών αποτελούσε το ότι 

σε κάθε σχολείο γινόταν σχεδόν ταυτόχρονα η διανοµή του ερωτηµατολογίου στα 

τµήµατα -εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων- ώστε δεν υπήρχε δυνατότητα συζήτησης ή  

συνεννόησης στα διαλείµµατα, γεγονός που επηρεάζει την ειλικρινή και απροιδέαστη 

συµµετοχή του µαθητή. 

 Μετά τη συγκέντρωση των ερωτηµατολογίων  ακολούθησε  έλεγχος της 

αξιοπιστίας, εσωτερικής  συνέπειας και  συνέπειας  µεταξύ αντίθετων ερωτήσεων. 

Μετά  τον έλεγχο του ερωτηµατολογίου και τον καθορισµό του τελικού δείγµατος, 

έγινε η κατάλληλη  κωδικοποίηση των 4236 έγκυρων ερωτηµατολογίων του τελικού 

δείγµατος. 

Η βάση δεδοµένων, που χρησιµοποιήθηκε για  την  εισαγωγή των δεδοµένων της 
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έρευνας, ήταν η  Data  Base Plus III. Στη συνέχεια έγινε έλεγχος της εγκυρότητας των 

απαντήσεων. 

Τα δεδοµένα της  έρευνας  µεταφέρθηκαν από τη βάση δεδοµένων σε στατιστικό 

πακέτο SPSSPC, µε τη βοήθεια του οποίου  βγήκαν τα  πρώτα  περιγραφικά  

αποτελέσµατα. Με βάση τα  περιγραφικά αποτελέσµατα και τη µελέτη της  

υπάρχουσας βιβλιογραφίας έγιναν  υποθέσεις  και  συσχετίσεις, οι  οποίες ελέγχθηκαν 

µε το στατιστικό κριτήριο χ2, και σε  κάποιες περιπτώσεις, που ήταν απαραίτητο, µε  

το  στατιστικό  κριτήριο  Fisher. Λαµβάνοντας υπόψη τις συσχετίσεις, που  

παρουσίασαν  στατιστικά σηµαντική διαφορά και εφαρµόζοντας  το  στατιστικό έλεγχο 

του κριτηρίου χ2 για τον αποκλεισµό κάποιων µεταβλητών, έγιναν  γενικότερες 

υποθέσεις για την ερµηνεία του φαινοµένου της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών από τους 

έφηβους µαθητές της πόλης του  Ηρακλείου. 

 Προκειµένου να  εξεταστεί το κεντρικό  ερώτηµα της  έρευνας, που αφορά στο ποιοι 

από ένα σύνολο πιθανών παραγόντων προβλέπουν τους µαθητές, που κάνουν χρήση 

και τους µαθητές που  δεν κάνουν χρήση, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της λογιστικής 

παλινδρόµησης (Logistic Regression) ώστε το τελικό µοντέλο, που θα πρόκυπτε, να 

προσδιορίζει  τους  µαθητές  υψηλού κινδύνου. Το γεγονός ότι η οµάδα των χρηστών 

ήταν πολύ µικρότερη αριθµητικά από την οµάδα των µη χρηστών, εισήγαγε στο τελικό  

µοντέλο µια µεροληψία υπέρ της µεγαλύτερης  ακρίβειας  πρόβλεψης στην οµάδα  

ελέγχου  σε σχέση µε την οµάδα των περιπτώσεων. Για το λόγο  αυτό  η  ανάλυση 

λογιστικής παλινδρόµησης επαναλήφθηκε, εξαιρώντας µε τυχαίο τρόπο ένα µεγάλο 

µέρος από τις  περιπτώσεις µη χρηστών ώστε ο τελικός αριθµός τους να  είναι περίπου 

διπλάσιος από τον αριθµό των χρηστών. 

 

1.4. Ελεγχος της αξιοπιστίας, εσωτερικής συνέπειας, συνέπειας µεταξύ 

διαφορετικών απαντήσεων και εγκυρότητας των απαντήσεων. 

 α. Αξιοπιστία. (Στεφανής 1985, Βάµβουκας 1988). 

 Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας (βαθµός συµφωνίας των απαντήσεων των ίδιων 

ατόµων στο ίδιο ερωτηµατολόγιο σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγµές) 

επαναλήφθηκε η χορήγηση του ίδιου  ερωτηµατολόγιου  στους  ίδιους  26  µαθητές της 

προκαταρκτικής διανοµής και συµπλήρωσής του, περίπου ένα µήνα µετά την πρώτη 
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διανοµή. ∆εν παρατηρήθηκε διαφορά ανάµεσα στις ερωτήσεις  για τη µη νόµιµη χρήση 

ψυχοτρόπων ουσιών και στις  συναισθηµατικά ουδέτερες ερωτήσεις, όπως π.χ 

ατοµικών  στοιχείων κ.λ.π., και γιαυτό δεν κρίθηκε αναγκαίο να  εφαρµοστούν 

κριτήρια  αξιοπιστίας. Το ότι γενικεύτηκε το αποτέλεσµα της  αξιοπιστίας  των 26 

ερωτηµατολογίων σε όλο το δείγµα, θα µπορούσε να  αποτελέσει αδυναµία στη 

µεθοδολογία  της  έρευνας, αν το ποσοστό των αναξιόπιστων  ερωτηµατολογίων  ήταν 

υψηλό. Στην  παρούσα όµως έρευνα, το  τελικό  ποσοστό  ερωτηµατολογίων, που  

αφαιρέθηκε λόγω  αναξιοπιστίας, ήταν  9,1% (πίνακας 2), γεγονός που υποδεικνύει ότι 

η συντριπτική πλειοψηφία των µαθητών απάντησε µε ειλικρίνεια. 

 β. Εσωτερική συνέπεια (Στεφανής 1985, Driessen και Van Dam 1987, Goodstadt 

κ.ά. 1985). 

 Ο έλεγχος της εσωτερικής συνέπειας έγινε συγκρίνοντας τις απαντήσεις σε δύο ή 

περισσότερες σχετικές µεταξύ τους  απαντήσεις. ∆ηλαδή  στις  ερωτήσεις 47, 49, και 

51, που αναφέρονται στη  συχνότητα  χρήσης ηρεµιστικών, υπνωτικών και διεγερτικών 

χωρίς σύσταση γιατρού, η χρήση "σε ολόκληρη τη ζωή" πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή 

ίση από τη χρήση "στους 12 τελευταίους µήνες". Επίσης η  χρήση  "τους 12 

τελευταίους µήνες"  πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση από τη χρήση  "στις τελευταίες 

30  µέρες". Το ίδιο  ισχύει  και για την ερώτηση 55, που αναφέρεται στη συχνότητα 

χρήσης κάποιας µη νόµιµης ψυχότροπης ουσίας χωρίς τη σύσταση γιατρού. Οσα 

ερωτηµατολόγια παρουσίαζαν εσωτερική ασυνέπεια αφαιρέθηκαν από το δείγµα. 

 γ. Συνέπεια µεταξύ  διαφορετικών  απαντήσεων (Driessen και Van Dam 1987, 

Johnston και Harisson 1986). 

Μερικά παραδείγµατα λογικής  ασυνέπειας  µεταξύ διαφορετικών απαντήσεων είναι 

τα εξής: 

1. Ενας µαθητής  αναφέρει ότι δεν  κάπνισε ποτέ τσιγάρο, αλλά αναφέρει ότι άρχισε 

να καπνίζει στην ηλικία των 12 χρόνων. 

2. Επίσης αναφέρει ότι δεν έχει κάνει ποτέ του χρήση  αλκοόλ, αλλά ότι το ποτό του 

δηµιούργησε κάποιο πρόβληµα. 

3. Αναφέρει ότι  έκανε  χρήση ουσιών ή φαρµάκων χωρίς ιατρική σύσταση, αλλά 

στις ερωτήσεις  αξιοπιστίας απαντά  ότι αν είχε κάνει χρήση χασίς, ηρωίνης κ.ά. ή 

φαρµάκων χωρίς ιατρική  σύσταση δεν θα το ανέφερε στη συγκεκριµένη έρευνα. 
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Οσα ερωτηµατολόγια  παρουσίαζαν  ασυνέπεια µεταξύ διαφορετικών απαντήσεων, 

αφαιρέθηκαν από το δείγµα. 

 Το µέτρο  αυτό  συνέπειας µπορεί να θεωρηθεί αρκετά αυστηρό, δηλαδή η αληθινή 

συνέπεια ίσως να είναι µεγαλύτερη, διότι λογικές ασυνέπειες που καθορίστηκαν µε την 

παραπάνω  λογική, ίσως δε θεωρούνται ασυνέπειες κατά την άποψη, τον τρόπο σκέψης 

και τη  φρασεολογία  των µαθητών. ∆ηλαδή, πολλοί  έφηβοι  δεν παραδέχονται όταν  

δοκιµάζουν  κάπου-κάπου ένα  ποτό και συµβαίνει να τους πειράζει, γιαυτό, ενώ  

δηλώνουν  ότι δεν έχουν κάνει ποτέ χρήση αλκοόλ, σε επόµενη ερώτηση  απαντούν ότι  

το ποτό τους δηµιούργησε κάποιο πρόβληµα. Στην περίπτωση αυτή  η πρώτη 

απάντηση έχει την έννοια µη  συστηµατική  χρήση. Όµως η αφαίρεση αυτή των 

ερωτηµατολογίων έγινε για την  ύπαρξη αξιόπιστων αποτελεσµάτων, και το τελικό  

ποσοστό, που  αφαιρέθηκε είναι  σχετικά  µικρό, 2,6%  (πίνακας 2). Επίσης  τα  

ποσοστά συνέπειας  που  εκτιµήθηκαν είναι πάρα πολύ υψηλά. Πιο συγκεκριµένα τα 

ποσοστά συνέπειας κατά ουσία είναι : 

Κάπνισµα 99,9% 

Αλκοόλ 98,9  - 99,15% 

Φάρµακα 99,41 - 99,9% 

Μη νόµιµες ψυχότροπες ουσίες   99,28% 

 

 δ. Εγκυρότητα (Στεφανής 1985, Βάµβουκας 1988). 

 Ο έλεγχος της εγκυρότητας µας δείχνει σε ποιο βαθµό οι  απαντήσεις των µαθητών  

απεικονίζουν  την πραγµατικότητα, δηλαδή σε ποιο βαθµό οι µαθητές, που κάνουν µη 

νόµιµη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών το αναφέρουν στην έρευνα. 

Ο έλεγχος της εγκυρότητας έγινε συγκρίνοντας τα ποσοσστά των µαθητών, που 

απάντησαν ότι παίρνουν διάφορες µη νόµιµες ψυχότροπες ουσίες, µεταξύ των 

Τεχνικών-Επαγγελµατικών Λυκείων και των Γενικών Λυκείων, µε το κριτήριο από 

άλλη έρευνα (Στεφανής 1985) ότι οι µαθητές στα Τεχνικά-Επαγγελµατικά Λύκεια  

χρησιµοποιούν σε µεγαλύτερο  ποσοστό  τις ουσίες αυτές από ό,τι οι µαθητές των 

Γενικών Λυκείων. Πραγµατικά το ποσοστό των  µαθητών των  Τεχνικών-

Επαγγελµατικών Λυκείων, που δήλωσε ότι έχει κάνει χρήση, ήταν  µεγαλύτερο  από  

το αντίστοιχο ποσοστό των µαθητών-χρηστών  των  Γενικών  Λυκείων, και υπήρχε 
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στατιστικά σηµαντική  διαφορά  µεταξύ  των  δύο  οµάδων χρηστών κατά την 

εφαρµογή του στατιστικού κριτηρίου χ2 (p=.0055). 

 

1.5. Έλεγχος ερωτηµατολογίου. Τελικό δείγµα (Στεφανής 1985). 

 Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η συνεργασία των µαθητών υπήρξε αρκετά καλή. Στο 

συντριπτικό τους σύνολο συµπλήρωσαν το  ερωτηµατολόγιο  µε  ενδιαφέρον  και 

χωρίς διακοπές. Συγκεντρώθηκαν 5231 ερωτηµατολόγια συµπληρωµένα, δηλαδή 891  

(ποσοστό 14,5%) λιγότερα από όσα έδειχναν τα δελτία κινήσεως των σχολείων, όπου 

περιέχεται ο αριθµός των µαθητών και µαθητριών, που  φοιτούν σε κάθε  σχολείο, 

κατά  τάξη, τµήµα  και φύλο. Η διαφορά αυτή οφείλεται στο ότι την  ηµέρα  

διεξαγωγής της έρευνας κάποιοι µαθητές απουσίαζαν, γεγονός συνηθέστατο κατά τις 

τελευταίες µέρες του διδακτικού έτους, ιδιαίτερα στα Λύκεια, καθώς επίσης και στο ότι 

κάποιο πολύ µικρό ποσοστό µαθητών αρνήθηκε να απαντήσει. Όµως η απουσία των 

µαθητών δε θα πρέπει να σχετιστεί µε τη χρήση, δεδοµένου ότι οι µαθητές των 

Λυκείων κατά το τέλος του σχολικού έτους συνηθίζουν να  απουσιάζουν σε 

µεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι όλο το  προηγούµενο έτος για διάφορους λόγους : 

µένουν σπίτι να  διαβάσουν για προαγωγικές σχολικές εξετάσεις ή για πανελλήνιες, 

εφόσον έχουν  περιθώριο απουσιών ή απουσιάζουν µέχρι να συµπληρώσουν το όριο 

των απουσιών, που δικαιούνται. Επίσης  όσοι  ήδη έχουν  χάσει σχολική χρονιά λόγω 

απουσιών έχουν ήδη  διακόψει τη φοίτηση. Επιπλέον οι µαθητές κάποιων Τεχνικών 

Λυκείων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας είχαν µεταστεγαστεί σε άλλα 

σχολικά οικήµατα, λόγω κατάληψης του  σχολείου τους από  συµµαθητές τους σε 

ένδειξη διαµαρτυρίας προς κάποια µέτρα του Υπουργείου Παιδείας. Όλοι οι παραπάνω 

λόγοι δικαιολογούν το ποσοστό του 14,5%, που απουσίαζε από το σχολείο κατά την 

ηµέρα διεξαγωγής της  έρευνας. 

 Έγινε έλεγχος των ερωτηµατολογίων για τον εντοπισµό ασυνεπειών ή άλλων 

στοιχείων, που θα  έθεταν  σε  αµφισβήτηση  την αξιοπιστία των απαντήσεων. Κατά 

τον  έλεγχο εντοπίστηκαν 276 ερωτηµατολόγια (ποσοστό 4,5%), τα οποία παρουσίαζαν 

εσωτερική ασυνέπεια, 158 (ποσοστό 2,6%), τα οποία παρουσίαζαν ασυνέπεια µεταξύ 

αντίθετων ερωτήσεων και 121 (ποσοστό 2%), τα οποία παρουσίαζαν µεγάλο αριθµό  

αναπάντητων  ερωτήσεων, συγκαλυµένες αρνήσεις συµµετοχής ή ειλικρινούς 
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συµµετοχής, τα οποία  αφαιρέθηκαν. Αλλες αιτίες στις οποίες µπορεί να οφείλονται τα  

άκυρα ερωτηµατολόγια είναι η όχι καλή κατανόηση, η απροσεξία ή η αδιαφορία. 

Ο επόµενος πίνακας  παρουσιάζει  την ανταπόκριση των µαθητών στην έρευνα. 

Πίνακας 2. ∆είγµα και ανταπόκριση των µαθητών. 

Αριθµός µαθητών   Ν Ποσοστό  % 

Απόντες ή δεν απάντησαν   891          14,5% 

Εσωτερ.ασυνέπ.  276    4,5% 

Ασυνέπ.µεταξύ αντίθ.ερωτήσεων  158    2,6% 

Μεγάλος αριθµόςαναπάντ.ερωτήσ.  121     2,0% 

Ανταπόκριση       4676                76,3% 

∆είγµα στόχος       6122              100,0% 

 

Από τα υπόλοιπα 4676 ερωτηµατολόγια αφαιρέθηκαν 489 δύο  Γενικών Λυκείων µε 

στόχο την  παρουσίαση  κάποιων  περιγραφικών στοιχείων για λογαριασµό του ∆ήµου 

Ηρακλείου (διέθεσε ένα µικρό κονδύλι για ανάλυση αυτών των ερωτηµατολογίων από  

φοιτητή),  και  τα  έγκυρα  ερωτηµατολόγια, που  απέµειναν, έγιναν 4187, τα οποία 

χρησιµοποιήθηκαν για την εξαγωγή των  περιγραφικών αποτελεσµάτων. Τα 4187 

ερωτηµατολόγια εµπλουτίστηκαν µε 49, τα οποία αφαιρέθηκαν από τα ερωτηµατολόγια, 

που αξιοποιήθηκαν για λογαριασµό του ∆ήµου Ηρακλείου και στα οποία αναφερόταν 

χρήση µη νόµιµης  ψυχότροπης  ουσίας, ή  χρήση φαρµάκων µε/ή χωρίς ιατρική 

σύσταση. Το παραπάνω εµπλουτισµένο δείγµα των 4236 ερωτηµατολογίων  

χρησιµοποιήθηκε  για τη στατιστική ανάλυση. 

 

 1.6. Κωδικοποίηση. 

 Τα 4236 έγκυρα ερωτηµατολόγια κωδικοποιήθηκαν κατάλληλα ώστε να διευκολύνουν 

την επεξεργασία των απαντήσεων. Κάθε απάντηση πήρε  µια  ξεχωριστή  αριθµητική  

τιµή ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή  των  στοιχείων  σε βάση δεδοµένων. Μετά την 

εξαγωγή των  περιγραφικών  αποτελεσµάτων  και  την εφαρµογή των απλών 

συσχετίσεων έγινε οµαδοποίηση των απαντήσεων κάποιων ερωτήσεων, όπου κρίθηκε 

αναγκαίο, δηλαδή όπου υπήρχαν κενές ή ολιγοµελείς οµάδες. Συγκεκριµένα : 

 Τα 15 σχολεία  χωρίστηκαν  σε δύο κατηγορίες µε κριτήριο την κατεύθυνση  
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εκπαίδευσης, δηλαδή  χωρίστηκαν σε Γενικά και Τεχνικά-Επαγγελµατικά. Η ∆  τάξη  

του Νυκτερινού Επαγγελµατικού Λυκείου αποτέλεσε µια κατηγορία µε τη Γ τάξη. 

 Στις οικογενειακές συνθήκες, οι  τιµές  της  µεταβλητής, που αναφερόταν  στο  ποια  

άτοµα µένουν στο σπίτι, οµαδοποιήθηκαν στις κατηγορίες α)απουσία πατέρα ή µητέρας 

ή και των δύο  γονέων από το σπίτι και β)παρουσία και των δύο γονέων στο  σπίτι ή 

εκτεταµένη οικογένεια (παρουσία γονέων και παππού ή γιαγιάς ή θείου). 

Στην εκπαίδευση του πατέρα η  µη  φοίτηση σε σχολείο ή η εκπαίδευση δηµοτικού 

αποτέλεσαν µια κατηγορία, ενώ στην εκπαίδευση της µητέρας δηµιουργήθηκαν οι 

κατηγορίες α)µη φοίτηση σε σχολείο ή εκπαίδευση δηµοτικού και β)εκπαίδευση 

Γυµνασίου-Λυκείου ή ανώτερης-ανώτατης βαθµίδας. 

 Οσον αφορά την προέλευση χρηµάτων  για  τις διάφορες ανάγκες των µαθητών έγινε 

η οµαδοποίηση των απαντήσεων στις κατηγορίες α)πρέλευση χρηµάτων από γονείς ή 

από γονείς και αλλού  και β)προέλευση χρηµάτων όχι από γονείς. 

 Η εργασία των  µαθητών  χωρίστηκε στις εξής κατηγορίες επαγγελµάτων : 

α)τουριστικά β)αγροτικά γ)µηχανικά-τεχνικά δ)οικοδοµές  ε)εργοστάσιο,  βιοτεχνία, 

εργαστήριο  στ)διάφορα  άλλα ζ)συνδυασµός κάποιων κατηγοριών. 

 Στις διαπροσωπικές σχέσεις, όσον αφορά την παρέα των µαθητών δηµιουργήθηκαν  οι  

κατηγορίες α)ύπαρξη στενής παρέας β)µη ύπαρξη παρέας και όσον αφορά τη συζήτηση 

διαφόρων θεµάτων  δηµιουργήθηκαν οι κατηγορίες α)συζήτηση θεµάτων µε γονείς 

β)συζήτηση θεµάτων χωρίς γονείς καιγ)καθόλου συζήτηση. Σχετικά µε τη συµπεριφορά 

του πατέρα και της µητέρας ως προς τη  σχολική επίδοση, τη διασκέδαση, το  ντύσιµο 

και  τις πολιτικές θέσεις των µαθητών δηµιουργήθηκαν οι κατηγορίες α)αυστηρή 

συµπεριφορά β)ελαστική συµπεριφορά γ)ενθαρρυντική συµπεριφορά  δ)αδιάφορη 

συµπεριφορά ε)αρνητικά σχόλια για τη συµπεριφορά των γονέων, όπως κακή, άσχηµη 

και στ)θετικά σχόλια για τη  συµπεριφορά των γονέων, όπως καλή, άριστη. 

Οι κατηγορίες αρνητικά ή θετικά σχόλια για τη συµπεριφορά των γονέων 

δηµιουργήθηκαν µετά τη συλλογή των συµπληρωµένων  ερωτηµατολογίων, τα οποία 

έδειξαν ότι περίπου ένα 4% από το  µαθητικό  πληθυσµό  έδωσε  απαντήσεις 

"κακή","άσχηµη" ή "καλή", "άριστη" στη συγκεκριµένη ερώτηση. 

Στην ηλικία έναρξης του καπνίσµατος οµαδοποιήθηκαν οι ηλικίες στις κατηγορίες 

α)µέχρι 12 χρόνων και β)13 χρόνων και  πάνω. Σχετικά µε τη συχνότητα καπνίσµατος τις 
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τελευταίες 30 µέρες πριν τη διεξαγωγή της έρευνας δηµιουργήθηκαν οι κατηγορίες 

α)µέχρι ένα πακέτο τσιγάρα τη µέρα και β)πάνω από ένα  πακέτο τσιγάρα τη µέρα. 

Η εβδοµαδιαία κατανάλωση καφέ, η πρόκληση  ζάλης λόγω αλκοόλ 

τους τελευταίους 12 µήνες πριν τη  διεξαγωγή της  έρευνας και οι φορές που µέθυσαν 

ταξινοµήθηκαν στις  κατηγορίες α)0-1 φορές β)µέχρι 19 φορές γ)πάνω από 20 φορές. Η 

συχνότητα  χρήσης µπύρας, κρασιού και  άλλου  οινοπνευµατώδους ποτού τις τελευταίες 

30 µέρες πριν τη  διεξαγωγή  της  έρευνας οµαδοποιήθηκε για τη µεν µπύρα σε α)0 φορές 

β)µέχρι 19 φορές γ)πάνω  από 20 φορές, για το  δε  κρασί και άλλο οινοπνευµατώδες 

ποτό σε α)0 φορές β)µέχρι 9 φορές γ) πάνω από 10 φορές. Επίσης η συχνότητα χρήσης 5 

ή  περισσότερων  ποτών στη σειρά στις οµάδες  α)0 φορές β)µέχρι 9 φορές γ)πάνω από 

10 φορές. 

 Σχετικά µε τα φάρµακα, όσον  αφορά τη χρήση ηρεµιστικών,  υπνωτικών και  

διεγερτικών είτε µε  σύσταση γιατρού είτε χωρίς σύσταση γιατρού έγινε η οµαδοποίηση 

των απαντήσεων σε χρήστες και µη χρήστες. 

 Τέλος οι µη νόµιµες ψυχότροπες ουσίες διαιρέθηκαν σε  α)κάνναβη (χασίσι, 

µαριχουάνα)  β)οπιοειδή (ηρωίνη, µορφίνη, όπιο, methedine, pethidine κ.λ.π.) 

γ)ψευδαισθησιογόνα (L.S.D. κ.ά.) δ)κοκαΐνη ε) χάπια στ)διαλύτες ζ)δεν αναφέρεται 

όνοµα ουσίας. 

Η αναλυτική  κωδικοποίηση των  ερωτήσεων µε τις επανακωδικοποιήσεις υπάρχει στο 

παράρτηµα. 

   

1.7. ∆ιαδικασία διεξαγωγής της έρευνας. 

 Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε Απρίλιο-αρχή Μαΐου 1988, αφού  χορηγήθηκε άδεια 

διεξαγωγής  της  από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (Η άδεια  

διεξαξωγής  της  υπάρχει στο παράρτηµα). 

 Η επίσκεψη στα σχολεία γινόταν  συνήθως  µετά από τηλεφωνική επικοινωνία µε το 

∆ιευθυντή του σχολείου, για την επιβεβαίωση της κοινοποίησης της άδειας  διεξαγωγής  

της από το Υπουργείο Παιδείας και για καθορισµό της  κατάλληλης ώρας επίσκεψης. Το 

περιεχόµενο των ερωτήσεων δεν ήταν γνωστό και έτσι δεν υπήρχε ο κίνδυνος οι  

µαθητές  να είναι προετοιµασµένοι. Επίσης υποδεικνυόταν στο ∆ιευθυντή του σχολείου 

να έχει ενηµερώσει τους καθηγητές για την έρευνα  και  για  την ώρα της επίσκεψης, 
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ώστε, αν υπήρχε  αντίρρηση  για  κάποιο λόγο (προγραµµατισµένο διαγώνισµα, 

εκδήλωση, εκδροµή  ή κάτι  άλλο, δεδοµένου  ότι η έρευνα  συνέπιπτε  µε  το  τέλος του 

διδακτικού έτους και την αποφασισµένη και εξαγγελθείσα απεργία διαρκείας από ΟΛΜΕ 

κατά το τέλος του διδακτικού έτους) να οριστεί άλλη  ηµεροµηνία επίσκεψης. Στην 

περίπτωση, που υπήρχε λόγος αναβολής της  προγραµµατισµένης επίσκεψης, ο 

διευθυντής του σχολείου ενηµέρωνε ή την ίδια µέρα ή την επόµενη σε δεύτερη 

τηλεφωνική επικοινωνία και οριζόταν άλλη ηµεροµηνία. 

 Κάθε καθηγητής έπαιρνε ένα φάκελο, όπου υπήρχε αριθµός ερωτηµατολογίων ίσος µε 

τον αριθµό  µαθητών κάθε τµήµατος (ο αριθµός µαθητών κάθε σχολείου και  τµήµατος  

ήταν  ήδη γνωστός από τα δελτία κινήσεως των σχολείων, που υπήρχαν στη ∆ιεύθυνση 

∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης) και ένα ενηµερωτικό  φυλλάδιο για τον καθηγητή, όπου  

αναφερόταν οι κυριότερες οδηγίες, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε το ποια  φάρµακα 

θεωρούνται ηρεµιστικά, υπνωτικά, διεγερτικά  και σε ποιες περιπτώσεις χορηγούνται, 

ώστε να ενηµερώσουν τους µαθητές. Ο φάκελος περιείχε ένα επιπλέον ερωτηµατολόγιο 

για πληρέστερη ενηµέρωση του καθηγητή (στο παράρτηµα υπάρχει το ενηµερωτικό  

φυλλάδιο, που διδόταν στον κάθε καθηγητή). 

 Επίσης αναφερόταν ότι υπήρχε ελεύθερη επιλογή απαντήσεων και τονιζόταν ότι η 

έρευνα ήταν πανεπιστηµιακού ενδιαφέροντος και δεν είχε καµιά σχέση µε το σχολείο, 

δηλαδή το σχολείο δεν  θα ερχόταν  καθόλου  σε επαφή µε τα συµπληρωµένα 

ερωτηµατολόγια. Στην πρώτη σελίδα κάθε  ερωτηµατολόγιου  υπήρχε  υπόµνηση για την 

ανωνυµία και το απόρρητο του περιεχοµένου για τη  σηµασία και το σκοπό της έρευνας, 

καθώς και  για  τη σπουδαιότητα της ειλικρινούς συµµετοχής των µαθητών. Γι αυτό 

άλλωστε τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια τα µάζευε ένας µαθητής από κάθε  τµήµα, 

επιλεγµένος από το τµήµα, ο οποίος ή µε τη συνοδεία άλλου µαθητή και του καθηγητή, 

που είχε κάνει τη διανοµή των ερωτηµατολογίων, ή µε τη συνοδεία µόνο του  καθηγητή 

τα  παρέδιδε. Ο καθηγητής επίσης παρέδιδε το  φάκελό  του µε τις οδηγίες, το δικό του 

ερωτηµατολόγιο ασυµπλήρωτο καθώς και τα ερωτηµατολόγια που είχαν µείνει 

ασυµπλήρωτα λόγω  απουσίας κάποιων µαθητών. Επίσης ανέφερε αριθµό παρόντων 

µαθητών. 

 Η συµπλήρωση των  ερωτηµατολογίων  έγινε  από την πλειοψηφία των µαθητών µε 

υπευθυνότητα και σοβαρότητα, όπως  αποδεικνύεται από τον έλεγχο αξιοπιστίας, 
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εγκυρότητας, εσωτερικής συνέπειας και συνέπειας µεταξύ αντίθετων ερωτήσεων. Επίσης 

πολλοί µαθητές στην τελευταία ερώτηση ανοικτού τύπου του ερωτηµατολογίου τόνιζαν 

την αναγκαιότητα µιας τέτοιας  έρευνας για τα σχολεία της πόλης του Ηρακλείου, έδιδαν  

συγχαρητήρια για την "αξιόλογη" αυτή προσπάθεια και  εύχονταν  τα αποτελέσµατα της 

συγκεκριµένης έρευνας να βοηθήσουν τη νεολαία του  Ηρακλείου. Τις ίδιες απόψεις 

εξέφραζαν αρκετοί µαθητές µετά το τέλος της διεξαγωγής της έρευνας σε κάθε σχολείο, 

σε προσωπική συνάντηση που επεδίωκαν να έχουν "για  να γνωρίσουν τους  υπεύθυνους 

της προσπάθειας αυτής". 

 Εκτός από τους διευθυντές, τους καθηγητές και µαθητές η προσπάθεια της έρευνας 

αντιµετωπίστηκε µε εξαιρετικό πνεύµα συµπαράστασης και από το ευρύτερο κοινωνικό 

πλαίσιο, όπως φαίνεται στις ευχαριστίες. 

 Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η στάση ενός καθηγητή, ο οποίος, αφού µοίρασε τα 

ερωτηµατολόγια στους µαθητές, τους είπε να τα συµπληρώσουν ... στο σπίτι  και να τα 

επιστρέψουν την εποµένη στο σχολείο. Ευτυχώς αυτό έγινε την τελευταία ηµέρα  

διεξαγωγής της έρευνας, όταν ήδη είχαν συλλεχθεί όλα τα απαντηµένα ερωτηµατολόγια, 

ώστε τυχόν διαρροή του περιεχοµένου των  ερωτήσεων δεν µπορούσε να επιδράσει στον 

προιδεασµό των  υπόλοιπων µαθητών. Άλλωστε τα ελάχιστα ερωτηµατολόγια, που  

παρέδωσαν κάποιοι µαθητές δεν περιελήφθησαν στην έρευνα. 

Το µεµονωµένο αυτό περιστατικό αναφέρεται, διότι αποδεικνύει πόσο είναι 

απαραίτητο, σε µια επιδηµιολογική έρευνα και γενικότερα σε κάθε είδους  επιστηµονική 

έρευνα, να υπάρχει  κλίµα εµπιστοσύνης και  συνεργασίας, και πόσο  εύκολα το κλίµα 

αυτό καταστρέφεται από εξωτερικές επιρροές. 

 

 1.8. Υποθέσεις. 

 Εξαρτηµένη  µεταβλητή  θεωρήθηκε η µεταβλητή, που αναφέρεται στη µη νόµιµη 

χρήση ψυχοτρόπων ή άλλων όµοιων ουσιών. Η εξαρτηµένη µεταβλητή συσχετίστηκε  µε 

µια σειρά ανεξάρτητων µεταβλητών για την εξακρίβωση ενδεχόµενης ύπαρξης διαφοράς 

στατιστικά σηµαντικής. Για κάθε συσχέτιση υπάρχει µια υπόθεση, βασισµένη ή στην 

υπάρχουσα βιβλιογραφία ή στην εµπειρία. Ο στατιστικός έλεγχος των υποθετικών 

συσχετίσεων έγινε µε το  στατιστικό κριτήριο χ2 και σε κάποιες περιπτώσεις, που ήταν 

αναγκαίο, µε το Fisher  (Παρασκευόπουλος 1984, Paul  Leaverton 1983, Παπαευαγγέλου 
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1980, SPSS/Pc+TMV2.0 Base Manual,  Τριχόπουλος 1975). 

 

   1.8.1. Απλές υποθέσεις 

 Οι  παράγοντες  που  σχετίζονται µε τις υποθέσεις µπορούν να ενοποιηθούν στον 

επόµενο πίνακα. Με βάση αυτόν τον πίνακα  θα γίνει αναφορά σε καθέναν από αυτούς 

τους παράγοντες. 

Πίνακας 3. Βασικές κατηγορίες που θα ερευνηθούν αν επηρεάζουν τη µη νόµιµη 

χρήση ψυχοτρόπων ουσιών. 

Προσωπικά στοιχεία. 

Οικογενειακή κατάσταση. 

Εργασία. 

∆ραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. 

∆ιαπροσωπικές σχέσεις. 

Κατάσταση υγείας. 

Χρήση ουσιών, όπως καπνού, καφέ, αλκοόλ, φαρµάκων. 

 Οι  µαθητές, που  κάνουν  χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών στην παρούσα 

έρευνα, σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία, αναµένεται να είναι σε µεγαλύτερο 

ποσοστό αγόρια. Επίσης να φοιτούν  σε  µεγαλύτερο ποσοστό στις  µεγαλύτερες τάξεις, 

σε Τεχνικά-Επαγγελµατικά  Λύκεια  και  στην  Τεχνική-Επαγγελµατική Σχολή καθώς και 

να ανήκουν στις µεγαλύτερες ηλικιακές οµάδες. 

 Σχετικά µε την οικογενειακή τους κατάσταση, είναι πιθανό  να έχουν  πολλά  αδέλφια  

και  να µη ζουν και οι δυο γονείς τους στο  σπίτι. Επίσης  η  εκπαίδευση  του πατέρα και 

της µητέρας τους αναµένεται να είναι υψηλή, το σπίτι τους να διαθέτει περισσότερα από 

πέντε δωµάτια, να διαθέτουν ατοµικό δωµάτιο και τα  χρήµατα, που  ξοδεύουν  για  τις 

διάφορες ανάγκες τους να προέρχονται κυρίως από τους γονείς, προϋποθέσεις που  

εξασφαλίζουν οικονοµική άνεση. 

 Όσον αφορά την εργασία, αναµένεται οι µαθητές-χρήστες να εργάζονται 

σταθερότερα, µε αµοιβή και σε µη οικογενειακό  πλαίσιο. Θετική επίδραση επίσης στη 

χρήση πιθανόν να ασκεί και  η εργασία σε τουριστικά επαγγέλµατα, στοιχείο που δεν 

έχει επισηµανθεί  στη  µελέτη  της  βιβλιογραφίας, αλλά που γίνεται η υπόθεση ότι θα 
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επιδρά θετικά, λόγω της τουριστικής  ανάπτυξης της περιοχής του Ηρακλείου, που 

ευνοεί τη διακίνηση πληθυσµών και πολιτισµικών ιδεών. 

 Σχετικά µε τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου των µαθητών, αναµένεται οι 

µαθητές χρήστες να µη συµµετέχουν σε  διάφορες οργανώσεις ή συλλόγους, όπως 

θρησκευτική  οργάνωση, πολιτιστικό σύλλογο, προσκόπους-οδηγούς, ούτε να 

ασχολούνται µε διάφορα παιχνίδια, που έχουν στόχο τη διασκέδαση ή την  επαφή µε 

άλλους ή το κέρδος, όπως ηλεκτρονικά (είτε στο σπίτι  είτε όχι  στο σπίτι),  µπιλιάρδο, 

τάβλι-σκάκι, επιτραπέζια, χαρτοπαιξία κ.ά. λόγω της αποθαρρυµένης διάθεσης και της  

αποµόνωσης  των χρηστών, χαρακτηριστικά  στα οποία γίνεται συχνότατη αναφορά από 

τη σχετική βιβλιογραφία. Αν και η σχετική βιβλιογραφική αναφορά δεν έδειξε κάποια 

ξεκάθαρη σχέση ανάµεσα στον αθλητισµό  και  τη  χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, γίνεται 

επίσης η εµπειρική  υπόθεση  ότι  η ενασχόληση µε τον  αθλητισµό, όπως συµµετοχή σε 

αθλητικό όµιλο, ενασχόληση µε  ποδόσφαιρο, κλασσικό αθλητισµό, κολύµβηση-

καταδύσεις και πάλη-πυγµαχία-καράτε επιδρά  προστατευτικά  στους  εφήβους από τη 

χρήση, δεδοµένου ότι η σχετική βιβλιογραφική αναφορά δεν έδειξε κάποια ξεκάθαρη 

σχέση ανάµεσα στον αθλητισµό και τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών. 

Ως προς τις διαπροσωπικές σχέσεις, γίνεται η υπόθεση ότι  οι µαθητές χρήστες έχουν 

στενή παρέα, η οποία αποτελείται από άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας από αυτούς. Επίσης 

γίνεται η  εµπειρική υπόθεση ότι το µόνιµο στέκι συνάντησης µε την παρέα τους 

βρίσκεται  κάπου  στο κέντρο της πόλης, όπου ευρύτατα φηµολογείται  ότι  γίνεται  

διακίνηση µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών. Επιπλέον είναι πολύ πιθανό οι µαθητές, που 

κάνουν χρήση να έχουν κακές σχέσεις µε την οικογένειά τους και να παρουσιάζουν µια  

συναισθηµατική  αποµάκρυνση από αυτή, δηλαδή να συζητούν µε τους γονείς ελάχιστα 

θέµατα ή και κανένα από τα παρακάτω : σχολείου, συναισθηµατικά-ερωτικά,  

οικονοµικά-πολιτικά, οικογενειακά, βιβλίων,  θρησκείας,  πολιτιστικά-κινηµατογραφικά, 

σχέσεων  µε  άλλους  και θέµατα για µοτοσικλέτες. Επίσης στις σηµαντικές 

οικογενειακές αποφάσεις οι γονείς να ζητούν σπάνια ή ποτέ τη γνώµη των παιδιών τους 

και, όσον αφορά τη γνώµη των µαθητών για τη συµπεριφορά του πατέρα και της µητέρας 

ως προς τη σχολική επίδοση, τη διασκέδαση, το ντύσιµο και τις πολιτικές τους θέσεις να 

τη χαρακτηρίζουν αδιάφορη ή ελαστική. 

Η κατάσταση υγείας των χρηστών αναµένεται να παρουσιάζει µια επιβάρυνση. 
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∆ηλαδή  είναι  πολύ πιθανό να έχουν µπει πάνω από δύο φορές στο νοσοκοµείο για  

κάποιο  λόγο, ένδειξη της κακής κατάστασης της υγείας τους, να είχαν  κάποιο  

ψυχολογικό πρόβληµα και να επισκέφθηκαν γιατρό ή ψυχολόγο, ο οποίος να τους έδωσε 

κάποιο φάρµακο ή κάποιος άλλος να τους έδωσε  ηρεµιστικό, Επίσης αναµένεται να 

έχουν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. 

 Αναφορικά µε τη χρήση άλλων ουσιών εκτός των µη νόµιµων, είναι  πολύ  πιθανό 

στην παρούσα έρευνα οι χρήστες να καπνίζουν συστηµατικά, δηλαδή να καπνίζουν πάνω 

από ένα πακέτο  τσιγάρα τη µέρα, να προσπάθησαν να κόψουν το τσιγάρο αλλά να µη  

µπόρεσαν και να άρχισαν το κάπνισµα σε νεαρότερη ηλικία από τους µη χρήστες. Επίσης 

είναι πιθανό να πίνουν πολλούς καφέδες  τη βδοµάδα, δηλαδή κατά µέσο όρο πάνω από 

20 και να κάνουν κατανάλωση οινοπνευµατωδών ποτών. ∆ηλαδή αναµένεται οι χρήστες 

να έχουν πιει κρασί, µπύρα, ουίσκι κ.λ.π. και να ζαλίστηκαν τους 12 τελευταίους µήνες 

πριν τη διεξαγωγή της έρευνας περισσότερες φορές από τους µη χρήστες, όπως και 

περισσότερες φορές να έχουν  µεθύσει  στη  ζωή τους. Επίσης τις τελευταίες 30 µέρες 

πριν  τη  διεξαγωγή της έρευνας να ήπιαν αρκετές φορές µπύρα, κρασί ή άλλο 

οινοπνευµατώδες ποτό, το ποτό να τους δηµιούργησε πρόβληµα µε τους φίλους και µε 

τους γονείς, να πίνουν  και µόνοι και µε παρέα σε πάρτι, ή σε γιορτές ή σε µπαρ και να έ-

χουν  πιει  πάνω  από  δύο φορές πέντε ή περισσότερα ποτά στη σειρά. Ακόµη να  έχουν 

πάρει φάρµακα ηρεµιστικά, υπνωτικά ή διεγερτικά  µε/ ή χωρίς  σύσταση γιατρού σε 

µεγαλύτερο ποσοστό από τους υπόλοιπους µαθητές. Τέλος, που παίρνουν, να τους  έχουν 

γίνει απαραίτητα και να υπάρχουν φάρµακα, που τους  προκαλούν καλή διάθεση. 

 

   1.8.2. Γενικότερη υπόθεση της αλληλεπίδρασης µε απλούστερα συστήµατα. 

Με βάση τη διαίρεση των ατόµων, σύµφωνα µε τη θεωρία των Pa-ritsis και Stewart 

(1979) και την υπάρχουσα βιβλιογραφία µπορεί να γίνει η υπόθεση ότι τα άτοµα, που 

παίρνουν µη  νόµιµες ψυχότροπες ουσίες έχουν διάθεση για αλληλεπίδραση µε  

κατώτερου  επιπέδου  συστήµατα  και  προτιµούν να ικανοποιούνται µε ουσίες και υλικά 

αντικείµενα, παρά µε την κοινωνική επαφή  µε άλλους ανθρώπους του οικογενειακού και 

φιλικού  περιβάλλοντος (όµοιου  επιπέδου  συστήµατα). Επίσης δεν προτιµούν να 

ικανοποιούνται µε την επαφή µε οργανωµένες οµάδες, ή µε την  επαφή µε την τέχνη ή 

την επιστήµη (ανώτερου επιπέδου συστήµατα). 
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Η θεωρία των Paritsis και Stewart (1979) δεν αναφέρεται  ειδικά  στη  χρήση  µη 

νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών, αλλά αποτελεί µια  γενικότερη  θεωρία  καθώς  και  ένα 

χρήσιµο εννοιολογικό πλαίσιο και βάση για να διατυπωθεί η παραπάνω υπόθεση που  να 

ερµηνεύει,  σύµφωνα  µε  τη  θεωρία, ορισµένα  χαρακτηριστικά συµπεριφοράς  των  

ατόµων που κάνουν χρήση. Εποµένως τα άτοµα που κάνουν χρήση αναµένεται να 

ασχολούνται µε την  κατανάλωση ουσιών, αλκοόλ, τσιγάρων, να µην ανήκουν σε 

πολιτιστικό  σύλλογο, να µην έχουν επαφές µε άλλα άτοµα, να µη συζητούν θέµατα  

πολιτιστικά-κινηµατογραφικά,  βιβλίων, θρησκείας, σχέσεων µε άλλους, ερωτικά-

συναισθηµατικά και οικονοµικά πολιτικά, σε αντίθεση µε τα άτοµα που δεν κάνουν 

χρήση, τα οποία προτιµούν να παίρνουν ευχαρίστηση µε συνοµηλίκους, µε µέλη της  

οικογένειας, µε φίλους, µε παρέες ή µε οργανωµένες οµάδες, όπως οικογένεια, σχολείο, 

συλλόγους. 

 

   1.8.3. ∆ηµιουργία αθροιστικών δεικτών για τον προσδιορισµό των ατόµων 

υψηλού κινδύνου. 

 Για τον έλεγχο του κεντρικού ερωτήµατος της έρευνας,που αφορά στο ποιοι από ένα 

σύνολο πιθανών παραγόντων σειρά σπουδαιότητας προβλέπουν τους χρήστες και τους 

µη χρήστες, διαµορφώθηκαν οκτώ αθροιστικοί δείκτες, που αφορούσαν : 

α)την ύπαρξη χρηµάτων 

β)την επικοινωνία µε γονείς και ελλιπή έλεγχο από  γονείς γ)την επικοινωνία µε 

συνοµηλίκους 

δ)την ενασχόληση µε πνευµατικά θέµατα 

ε)τον  τρόπο  ζωής, που είναι ενισχυτικός στη λήψη µη νόµιµων ψυχοτρόπων  ουσιών  

(επιθετική  συµπεριφορά και ενασχόληση µε ηλεκτρονικά-µπιλιάρδο) 

στ)την ψυχοπαθολογία 

ζ)τη στάση των γονέων ως προς ευχαριστήσεις και καταναλωτισµό των µαθητών και 

η)την ευχαρίστηση µε ουσίες των µαθητών, 

ώστε να ελεγχθεί ποιοι από αυτούς και µε ποια σειρά σπουδαιότητας επηρεάζουν τη 

χρήση ή όχι των παραπάνω ουσιών. 

 Συγκεκριµένα για την ύπαρξη χρηµάτων αθροίστηκαν οι µεταβλητές εκπαίδευση 

πατέρα (τιµές 0-3), ατοµικό δωµάτιο  (τιµές 01),  εργασία  µε  αµοιβή  (τιµές 0-1). Για 
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την επικοινωνία µε γονείς  και  τον έλεγχο από τους γονείς αθροίστηκαν η σύνθεση της  

οικογένειας  (παρουσία ή απουσία γονέων τιµές 0-2) και η συζήτηση διαφόρων θεµάτων 

µε γονείς, όπως σχολείου (τιµές  01) οικονοµικών-πολιτικών (τιµές 0-1), οικογενειακών 

(τιµές 01), πολιτιστικών-κινηµατογραφικών (τιµές 0-1), βιβλίων (τιµές 0-1)  και  

θρησκείας  (τιµές  0-1). Για  την  επικοινωνία  µε συνοµηλίκους  αθροίστηκαν  η  ύπαρξη  

παρέας  (τιµές  0-4), η συζήτηση  διαφόρων  θεµάτων  µε  φίλους, όπως  σχολείου  (τιµές  

0-1),  οικονοµικών-πολιτικών  (τιµές 0-1), οικογενειακών (τιµές 0-1),  πολιτιστικών-

κινηµατογραφικών  (τιµές 0-1), βιβλίων (τιµές 0-1) και θρησκείας (τιµές 0-1). Για την  

ενασχόληση µε πνευµατικά θέµατα αθροίστηκαν η συµµετοχή σε  πολιτιστικό  σύλλογο  

(τιµές 0-1)  η συζήτηση θεµάτων  οικονοµικώνπολιτικών (τιµές 0-1),  πολιτιστικών-

κινηµατογραφικών  (τιµές 0-1), βιβλίων (τιµές 0-1) και θρησκείας (τιµές 0-1). Για  τον 

τρόπο ζωής που ενισχύει στη χρήση  αθροίστηκαν η   ενασχόληση µε πάλη πυγµαχία 

καράτε (τιµές 0-2), µε ηλεκτρονικά είτε  στο σπίτι (τιµές 0-2) είτε όχι στο σπίτι (τιµές 0-

2), µε µπιλιάρδο  (τιµές 0-2). Για  την ψυχοπαθολογία αθροίστηκαν η ύπαρξη 

ψυχολογικού προβλήµατος (τιµές  0-2), η χορήγηση φαρµάκου από  γιατρό  ή  ψυχολόγο 

(τιµές 0-2) και η σκέψη για απόπειρα αυτοκτονίας (τιµές 0-2). Για τη στάση των γονέων 

ως προς  ευχαριστήσεις και καταναλωτισµό αθροίστηκαν ο χαρακτηρισµός της 

συµπεριφοράς  των  γονέων ως προς τη διασκέδαση (πατέρα τιµές 0-1, µητέρας  τιµές 0-

1)  και  ως προς τη σχολική επίδοση των µαθητών (πατέρα τιµές 0-1, µητέρας τιµές 0-1). 

Τέλος, για την ευχαρίστηση µε ουσίες αθροίστηκαν η χρήση τσιγάρου  (τιµές 02), καφέ 

(τιµές 0-2), µπύρας (τιµές 0-2), κρασιού (τιµές 0-2) και άλλου οινοπνευµατώδους ποτού 

(τιµές 0-2). Οι υψηλές τιµές στους  δείκτες  ύπαρξη  χρηµάτων, τρόπος ζωής ενισχυτικός 

στη λήψη µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών, ψυχοπαθολογία, ευχαρίστηση µε ουσίες και 

οι χαµηλές τιµές στους δείκτες  επικοινωνία  µε γονείς και έλεγχος από γονείς, 

επικοινωνία  µε  συνοµηλίκους, ενασχόληση  µε  πνευµατικά  θέµατα  και  στάση γονέων 

ως προς ευχαριστήσεις και  καταναλωτισµό  σηµαίνουν  θετική  επίδραση στη χρήση (η 

λεπτοµερής κωδικοποίηση των αθροιστικών  δεικτών υπάρχει στο παράρτηµα). 

 Με  βάση  τις  τιµές  αυτών  των δεικτών έγινε προσπάθεια να προσδιοριστούν ποιοι 

από αυτούς  είναι  οι σηµαντικότεροι για τη διάκριση των µαθητών σε χρήστες και όχι 

χρήστες. 

 Χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση λογιστικής παλινδρόµησης (logistic regression), 
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δεδοµένου ότι αυτή απαιτεί πολύ λιγότερες  προυποθέσεις  από  τη  µέθοδο  της 

γραµµικής διακριτικής ανάλυσης (linear discriminant analysis). Π.χ. δεν απαιτείται 

πολυµεταβλητή κανονικότητα  (multivariate normality)  των ανεξάρτητων µεταβλητών, 

ούτε οµοιότητα των πινάκων διασποράς-συνδιασποράς στις δύο οµάδες (Hosmer κ.ά. 

1989, SPSS Manual 1984). 

Με τη λογιστική παλινδρόµηση εκτιµάται απευθείας η πιθανότητα ενός γεγονότος µε 

βάση ένα γραµµικό συνδυασµό των  ανεξάρτητων µεταβλητών. Το µοντέλο µπορεί να 

γραφεί ως εξής : 

   β0 + β1χ1 + β2χ2 + ... + β8χ8 

  e 

Πιθανότητα (χρήσης) =------------- β0 + β1χ1 + β2χ2 + ... + β8χ8 

  1+e    1 

= --------------------------------------- -(β0 + β1χ1 + β2χ2 + ... + β8χ8) 

  1+e 

όπου  β0, β1,..., β8 είναι οι συντελεστές που πρόκειται  να εκτιµηθούν και 

χ1,...,χ8  οι προαναφερθείσες ανεξάρτητες  µεταβλητές,  δηλαδή  οι  αθροιστικοί  δείκτες 

ύπαρξη  χρηµάτων, επικοινωνία  µε γονείς και έλεγχος από γονείς, επικοινωνία µε 

συνοµηλίκους, ενασχόληση  µε  πνευµατικά  θέµατα, τρόπος ζωής ενισχυτικός στη λήψη 

µη νόµιµων  ψυχοτρόπων ουσιών, ψυχοπαθολογία, στάση γονέων ως προς ευχαριστήσεις  

και  καταναλωτισµό και  ευχαρίστηση  από  ουσίες, που  αποτελούν τους παράγοντες 

κινδύνου. 

 ∆εδοµένου ότι Πιθανότητα (χρήσης) = 1 - Πιθανότητα (µη χρήσης) 

 προκύπτει 

 Πιθανότητα (χρήσης) 

log -------------------- = β0 + β1χ1 + .... + β8χ8 , Πιθανότητα (µη χρήση) 

εξίσωση, που  φανερώνει  την  αναλογία  της λογιστικής µε την πολλαπλή 

παλινδρόµηση. 

Η αριστερή πλευρά της εξίσωσης είναι η ποσότητα η γνωστή σαν log odds, δηλαδή  ο 

 λογάριθµος  του λόγου της πιθανότητας να είναι κανείς χρήστης ή να µην είναι. 

Εποµένως οι  συντελεστές β1, β2,...,β8  εκφράζουν τη  µεταβολή της ποσότητας log 
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odds, που  προέρχεται  από  µια  µοναδιαία µεταβολή της αντίστοιχης ανεξάρτητης 

µεταβλητής, αν όλες οι υπόλοιπες ήταν σταθερά  ίσες µε το µέσο όρο. Επειδή είναι 

ευκολότερο να σκέφτεται  κανείς µε όρους του λόγου των πιθανοτήτων παρά µε το  

λογάριθµο του λόγου αυτού, η προηγούµενη εξίσωση γράφεται: 

Πιθαν. (χρήσης)       β0+β1χ1+...+β8χ8   β0  β1χ1    β8χ8 ------------------ = e                 

=e  .e    ...e     , Πιθαν. (µη χρήσης) 

οπότε eβi  είναι ο αριθµός κατά τον οποίο πολλαπλασιάζεται  ο λόγος των 

πιθανοτήτων, όταν η i-οστή µεταβλητή αυξάνεται κατά µία µονάδα. Αν το βi είναι 

θετικό, τότε το eβi  είναι µεγαλύτερο από τη µονάδα και τότε έχοµε αύξηση του λόγου 

των  πιθανοτήτων, ενώ  όταν  το βi  είναι αρνητικό, τότε το eβi  είναι µικρότερο από τη 

µονάδα και τότε έχοµε µείωση του λόγου πιθανοτήτων. Όταν το βi  είναι µηδέν, οι 

µεταβολές της  αντίστοιχης µεταβλητής δεν επηρεάζουν το λόγο των πιθανοτήτων. 

Στη συνέχεια εξετάστηκε ποιες από τις µεταβλητές, κατά σειρά σπουδαιότητας, θα  

πρέπει  να περιληφθούν στο τελικό µοντέλο, εφαρµόζοντας τη βηµατική µέθοδο 

επιλογής (stepwise  selection of  variables). Με  τη διαδικασία αυτή, ξεκινώντας από το  

απλούστερο µοντέλο, που περιλαµβάνει µόνο τη  σταθερά, προστίθεται σε κάθε βήµα 

αυτή η  ανεξάρτητη  µεταβλητή, που έχει τη µεγαλύτερη σπουδαιότητα (αυτή µε  το  

µικρότερο επίπεδο σηµαντικότητας) σε σχέση µε τις υπόλοιπες, που δε βρίσκονται  στο 

µοντέλο. 
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2.         Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α . 

2.1. Περιγραφικά αποτελέσµατα  (παρουσιάζονται  τα κυριότερα περιγραφικά  

αποτελέσµατα  µε τους σχετικούς πίνακες. Οι υπόλοιποι πίνακες µε τα περιγραφικά 

αποτελέσµατα βρίσκονται  στο παράρτηµα). 

Το  ποσοστό  των µαθητών, που δεν απάντησε σε κάθε ξεχωριστή ερώτηση είναι κατά 

µέσο όρο γύρω στο 5,7%. Η απουσία  απάντησης ίσως οφείλεται σε απλή παράλειψη ή  

δυσκολία  απάντησης ή άρνηση απάντησης. 

Τα  κυριώτερα  χαρακτηριστικά των εφήβων του δείγµατος είναι τα εξής: 

 

  2.1.1. Προσωπικά στοιχεία. 

α. Είδος σχολείου. 

 Σχετικά  µε  το  είδος σχολείου περισσότεροι από τους µισούς του µαθητικού 

πληθυσµού (54,0%) φοιτούν στον Α τύπο Σχολείων, δηλαδή στα Γενικά Λύκεια και οι 

υπόλοιποι µαθητές στο Β  τύπο Σχολείων, δηλαδή  στα  Τεχνικά-Επαγγελµατικά  Λύκεια 

και στην Τεχνική Σχολή (πίνακας 1). Παρατηρώντας όµως τις  αντίστοιχες συχνότητες 

του ίδιου πίνακα ανά φύλο, βλέπουµε ότι περισσότερα αγόρια (54,0%) φοιτούν στο Β 

τύπο Σχολείων, και περίπου τα δύο τρίτα από τα κορίτσια (61,9%) φοιτούν στον Α τύπο 

Σχολείων. 

 

Πίνακας 1. Κατανοµή µαθητών κατά οµάδα σχολείων. 

Οµάδα        Απόλυτη συχνότητα         Σχετική συχνότητα 

Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Α    2071     853    1202       54,0    45,9    61,9 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Β    1760    1001     740       46,0    54,0    38,2 

Σύνολο      3831    1854    1942      100,0   100,0   100,0 

∆εν απάντ.         356     178     173        8,5     8,8     8,2 β. 

Φύλο. 

Όσον αφορά το φύλο,το ποσοστό των κοριτσιών της έρευνας  είναι  λίγο  µεγαλύτερο  

από  το αντίστοιχο ποσοστό των αγοριών(πίνακας 2). 
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Πίνακας 2. Κατανοµή µαθητών κατά φύλο. 

Φύλο  Απόλυτη συχνότητα     Σχετική συχνότητα 

Αγόρι        2032   49,0 

Κορίτσι        2115                  51,0 

Σύνολο        4147                 100,0 

∆εν απάντ.         40                   1,0 

γ. Ηλικία. 

Οι µεγαλύτερες συχνότητες  µαθητών  και µαθητριών παρατηρούνται  στις  ηλικιακές  

οµάδες α)17-18 και β)15-16 χρόνων, ενώ στις υπόλοιπες ηλικιακές οµάδες τα ποσοστά 

των µαθητών  είναι πολύ µικρά (πίνακας 3). Ενδιαφέρον είναι  ότι  το ποσοστό των 

µαθητριών στις ηλικιακές οµάδες 19-20  και 21+  είναι περίπου κατά το ήµισυ µικρότερο 

του αντίστοιχου ποσοστού των αγοριών, το οποίο ίσως ερµηνεύεται 

α) από  το  ότι οι µαθήτριες, οι οποίες χάνουν σχολική χρονιά λόγω απόρριψής τους, 

συνήθως διακόπτουν τη φοίτηση, ή 

β) από το ότι οι µαθήτριες συνήθως έχουν καλύτερη επίδοση από τους µαθητές, µε 

συνέπεια να µην απορρίπτονται, και γιαυτό το ποσοστό των µαθητριών στις υψηλές 

ηλικιακές οµάδες είναι  µικρότερο από αυτό των αγοριών. 

Πιθανόν  για  τους  ίδιους  λόγους η πλειοψηφία των µαθητριών φοιτά στον Α τύπο 

Σχολείων και η πλειοψηφία των αγοριών στο Β τύπο Σχολείων. 

 

Πίνακας 3. Κατανοµή µαθητών κατά ηλικία. 

 Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Ηλικία  Πληθ/σµός Αγόρια Κορίτσια Πληθ/σµός Αγόρια Κορίτσια 

13-14       6             4             2           0,1            0,2  0,1 

15-16    1644      731         894       39,6            36,2             42,6 

17-18    2163     1063      1089      52,1           52,7             51,9 

19-20     244        159          84            5,9            7,9   4,0 

21+                  91         60           31             2,2            3,0                1,5 

Σύνολο    4148     2017      2100     100,0         100,0          100,0 

∆εν απάντ.          39       15        15              0,9             0,7    0,7 
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   2.1.2. Οικογενειακή κατάσταση. 

α. Σύνθεση οικογένειας. 

Οσον αφορά την οικονοµική και κοινωνική κατάσταση του  µαθητικού πληθυσµού της 

έρευνας, τα περισσότερα παιδιά (43%)  δηλώνουν ότι έχουν έναν αδελφό και µόνο 7 από 

τα 100 έχουν 4  ή περισσότερα από 4 αδέλφια, ενώ ένα παιδί στα 100 αναφέρει ότι δεν 

έχει καθόλου αδέλφια (πίνακας 4). Η συντριπτική  πλειοψηφία  του  πληθυσµού  (80,5%) 

µένει και µε τους δύο γονείς στο σπίτι (πίνακας 5) και µόνο 4,2% αναφέρει ότι ζει µε τον 

πατέρα ή τη µητέρα µόνο. Από ό,τι φαίνεται ο πληθυσµός της  έρευνας  προέρχεται  από  

ολιγοµελείς οικογένειες, χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνίας και ένδειξη του ότι η 

ευρεία  οικογένεια του παρελθόντος φθίνει. 

 

Πίνακας 4. Κατανοµή µαθητών ανά αριθµό αδελφών. 

Αδέλφια   Απόλυτη συχνότητα Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  

1  1712 849     848      43,0    44,1    42,0 

2  1409 669     729      35,4    34,8    36,1 

3   532 244     282      13,4    12,7    14,0 

4 ή >4   170 138     132    6,8      7,2    6,5 

∆εν έχει    52  23       29         1,3     1,2    1,4 

Εγγαµος     3   2         1    0,1     0,1    0,0 

Σύνολο  3980           1942    2021     100,0   100,0   100,0 

∆εν απάντ.  207               107       94     4,9       5,3       4,4 
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Πίνακας 5. Κατανοµή µαθητών ανά σύνθεση οικογένειας 

Στο σπίτι 

µένουν   Απόλυτη συχνότητα Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πατέρ.+ 

µητέρ.  3298    1596    1672      80,5    80,7    80,4 

Πατ.+ 

µητ.+άλλ. 

συγγ.  528        264     258      12,9    13,4    12,4 

Πατ.µόνο    27        17      10        0,7      0,9      0,5 

Μητ.µόνο   143       58      82       3,5       2,9      3,9 

∆ιάφορα   100       42        58       2,5       2,2 2,8 

Σύνολο  4096    1977    2111     100,0   100,0   100,0 

∆εν απάντ.   91          55       35         2,2       2,7 1,7 

β. Εκπαίδευση γονέων. 

Η εκπαίδευση του πατέρα και της µητέρας κυρίως είναι του  δηµοτικού (50,5% του 

πατέρα και 55,3% της µητέρας) και µόνο στο ένα πέµπτο περίπου των µαθητών και 

µαθητριών (18,8%) για  τον πατέρα είναι ανώτερη-ανώτατη, ενώ για τη µητέρα στο ένα 

δέκατο  (11,0%)  είναι ανώτερη-ανώτατη (πίνακας 6 και πίνακας 7). Παρατηρώντας τα 

ποσοστά των παρενθέσεων και τους αντίστοιχους πίνακες διαπιστώνουµε τη διατήρηση 

του παραδοσιακού στερεότυπου του φύλου, δηλαδή την υπεροχή του ανδρικού φύλου 

όσον  αφορά στο ανώτερο-ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης. 

 

Πίνακας 6. Κατανοµή µαθητών κατά εκπαίδευση πατέρα. 

Εκπ/ση   Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Οχι σχολ. 

      71       41      30  1,7  2,0  1,4 

∆ηµοτικό  2099     998    1079 50,5 49,4 51,5 

Γυµν./Λύκ.        1190     581     595 28,6 28,8 28,4 
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Ανώτερη- 

Ανώτατη   781     395     382 18,8 19,6 18,2 

Ορφανός- 

διαζευγµέ- 

νοι γονείς     14       5       9  0,3  0,2  0,4 

Σύνολο  4155    2020    2095                                100,0    100,0    100,0 

∆εν απάντ.  32      12      20  0,8  0,6  0,9 

 

Πίνακας 7. Κατανοµή µαθητών κατά εκπαίδευση µητέρας. 

Εκπ/ση   Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Οχι σχολ. 

  94         45      48  2,3  2,2  2,3 

∆ηµοτικό     2290    1083    1191 55,3 53,8 56,9 

Γυµν./Λύκ.     1302      650     633 31,4 32,3 30,2 

Ανώτερη- 

Ανώτατη   455     232     221 11,0 11,5 10,6 

Ορφανός- 

διαζευγµέ- 

νοι γονείς        2        2       0  0,0  0,1  0,0 

Σύνολο  4143    2012    2093      100,0    100,0    100,0 

∆εν απάντ.  44      20      22  1,1  1,0  1,0 

γ. Μεταφορικό  µέσο  οικογένειας, αριθµός  δωµατίων  σπιτιού, ατοµικό δωµάτιο 

και προέλευση χρηµάτων. 

 Τα τέσσερα πέµπτα περίπου των παιδιών (85,9%) δηλώνουν ότι η οικογένειά τους 

διαθέτει αυτοκίνητο (πίνακας 8). Ο µέσος όρος δωµατίων του σπιτιού τους είναι πέντε 

δωµάτια (πίνακας 9) και περισσότερα από τα µισά παιδιά (61,1%) διαθέτουν ατοµικό  

δωµάτιο  (πίνακας 10). Επίσης  τα χρήµατα, που ξοδεύουν για τις διάφορες ανάγκες τους 

προέρχονται κυρίως από τους γονείς (πίνακας 11). 
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Τα αναφερθέντα στοιχεία αποτελούν  ενδείξεις της  οικονοµικής άνεσης των µαθητών 

και µαθητριών των Λυκείων της πόλης του Ηρακλείου. 

 Οι διαφορές που παρουσιάζουν τα δύο φύλα είναι ότι 

α) λίγο µεγαλύτερο ποσοστό αγοριών σε σύγκριση µε το  ποσοστό των κοριτσιών 

διαθέτει ατοµικό δωµάτιο (αγόρια 64,8% και  κορίτσια 57,5%, πίνακας 10) και 

β) αρκετά υψηλότερο είναι το ποσοστό  κοριτσιών  από το αντίστοιχο ποσοστό των 

αγοριών, που τα χρήµατα, τα οποία  ξοδεύει για τις διάφορες ανάγκες του, προέρχονται 

κυρίως από τους γονείς (κορίτσια 75% αγόρια 58,3%, πίνακας 11). Οι διαφορές αυτές 

δείχνουν κατά κάποιο τρόπο τη διατήρηση του  παραδοσιακού στερεότυπου του φύλου, 

δηλαδή ότι τα αγόρια έχουν περισσότερη ανεξαρτησία από τα κορίτσια. 

Πίνακας 8. Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε µεταφορικό µέσο οικογένειας. 

Αυτ/νητο   Απόλυτη συχνότητα Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  

Οχι   563     256     298                    14,1    13,2    14,8 

Ναι  3426    1681    1714                   85,9    86,8    85,1 

Σύνολο  3989    1937    2012                 100,0   100,0   100,0 

∆εν απάντ.  198      95         103                      4,7     4,7     4,8 

Πίνακας 9. Κατανοµή µαθητών ανά αριθµό δωµατίων κατοικίας. 

∆ωµάτια   Απόλυτη συχνότητα Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  

1-2    88      46      41                           2,1     2,4     1,9 

3-7  3602    1729    1841                     87,5    86,7    88,5 

8 ή >8   423     220     199                       10,2    11,2     9,4 

Σύνολο  4113    1995    2081                 100,0   100,0   100,0 

∆εν απάντ.   74      37      34                            1,8     1,8     1,6 

Πληθυσµός Μέσος όρος 5,280 Τυπική απόκλιση  1,786 

Αγόρια Μέσος όρος 5,321 Τυπική απόκλιση  1,854 
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Κορίτσια  Μέσος όρος 5,241 Τυπική απόκλιση  1,719 

Πίνακας 10. Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε ύπαρξη ατοµικού  δωµατίου. 

Ατοµικό 

δωµάτιο   Απόλυτη συχνότητα Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  

Οχι  1573          684     873                  38,6    34,7    42,3 

Ναι  2487        1276    1187                 61,1    64,8    57,5 

Μένει 

µόνος    12       9       3                              0,3     0,5     0,1 

Σύνολο  4072    1969    2063                    100,0   100,0   100,0 

∆εν απάντ.  115      63      52                              2,7     3,1     2,5 

Πίνακας11. Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε την προέλευση χρηµάτων για τις 

διάφορες ανάγκες τους. 

Προέλευση 

χρηµάτων   Απόλυτη συχνότητα Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια 

Γονείς  2788 1178 1580 66,9 58,3 75,0 

Γονείς+ 

άλλ.συγγ.   655  262  387 15,7 13,0 18,4 

∆ιάφορα   722  579  139 17,3 28,7  6,6 

Σύνολο  4165 2019 2106      100,0    100,0   100,0 

∆εν απάντ.   22   13    9  0,5  0,6  0,4 

    

2.1.3. Εργασία. 

Ένα 31% του µαθητικού πληθυσµού εργάζεται µε αµοιβή, το οποίο ενδεχόµενα δείχνει 

µια οικονοµική ανεξαρτησία του  ποσοστού αυτού από την οικογένεια κατά την  κρίσιµη  

περίοδο  της εφηβείας. Οµως το ποσοστό αυτό των εργαζόµενων µε αµοιβή  είναι άνισα 
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κατανεµηµένο στα δύο φύλα : από τα αγόρια  περισσότερα  από  τα  µισά  (54,0%) και 

από τα κορίτσια µόνο το 1/10 περίπου (11,1%) αναφέρουν ότι  εργάζονται  µε αµοιβή 

(πίνακας 12). Η διαφορά αυτή  δείχνει  µεγαλύτερη ανεξαρτησία των αγοριών από τα 

κορίτσια. 

Πίνακας 12. Κατανοµή  µαθητών σε σχέση µε το αν εργάζονται µε αµοιβή ή όχι. 

Εργασία 

µε αµοιβή   Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  

Οχι   232  155   76  6,0  8,6  3,7 

Ναι  1211  975  225 31,3 54,0 11,1 

∆εν εργάζ.  2431  677 1730 62,8 37,5 85,2 

Σύνολο  3874 1824 2031      100,0    100,0    100,0 

∆εν απάντ.  313  225   84  7,5 11,1  4,0 

   2.1.4. ∆ραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. 

α. Συµµετοχή ή παρακολούθηση εκδηλώσεων. 

Σχετικά µε τη συµµετοχή ή παρακολούθηση εκδηλώσεων ένα µικρό ποσοστό  των  

ατόµων της έρευνας (7,8% για τα αγόρια και 8,3% για τα κορίτσια) δηλώνει ότι ανήκει 

σε πολιτική  οργάνωση. Επίσης µικρό είναι και το  ποσοστό  όσων δηλώνουν συµµετοχή 

σε πολιτιστικό σύλλογο (14,7%), µε εµφανή την υπεροχή  του ποσοστού των  κοριτσιών 

(9,9% από τα αγόρια  και διπλάσια  σχεδόν κορίτσια 19,3%, συµµετέχουν  σε  

πολιτιστικό σύλλογο). Μόνο 3 άτοµα  στα  100  δηλώνουν ότι ανήκουν σε θρησκευτική 

οργάνωση (πίνακας 13), ενώ περίπου οι  µισοί  από το µαθητικό πληθυσµό (43,8%) 

αναφέρουν  συµµετοχή  σε αθλητικό όµιλο (πίνακας 14). Όσον αφορά την ενασχόληση 

µε αθλητικές δραστηριότητες τα  περισσότερα παιδιά (42,6%) αναφέρουν ότι προτιµούν 

τον κλασσικό αθλητισµό (πίνακας 15). Στους πίνακες 14 και 15 φαίνεται  ότι 

περισσότερα  αγόρια  (58,9%) από κορίτσια (29,3%) συµµετέχουν σε αθλητικό όµιλο και 

περισσότερα κορίτσια (50,1%) από αγόρια (34,6%) προτιµούν τον κλασσικό αθλητισµό. 
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Πίνακας 13. Κατανοµή  µαθητών  σε  σχέση µε συµµετοχή σε θρησκευτική οργάνωση. 

Συµµετοχή   Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια 

 Οχι  4057 1971    2046  96,9 97,0 96,8 

Ναι   128     60        68  3,1  3,0  3,2 

Σύνολο  4185 2031    2114      100,0    100,0    100,0 

∆εν απάντ.    2    1   1  0,0  0,0  0,0 

 

Πίνακας 14. Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε συµµετοχή σε αθλητικό όµιλο. 

Συµµετοχή   Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια 

 Όχι  2349  834    1494  56,1 41,1 70,7 

Ναι  1836 1197       620  43,9 58,9 29,3 

Σύνολο  4185 2031    2114      100,0    100,0    100,0 

∆εν απάντ.    2    1   1  0,0  0,0  0,0 

Πίνακας15. Κατανοµή  µαθητών  σε  σχέση  µε το ποια αθλητική δραστηριότητα 

προτιµούν. 

Προτίµιση   Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  

Κλασσικός 

αθλητισµός  1610  622 975 42,7 34,6 50,3 

Ποδόσφαιρο    701  621  72 18,6 34,5  3,7 

Κολύµβηση   517  140 373 13,7  7,8 19,2 

Πάλη   187  115  69  5,0  6,4  3,6 

∆ιάφορα ή 

κάποιος 

συνδυασµός      754  300 450 20,2 16,8 23,6 

Σύνολο     3769 1798    1939      100,0    100,0    100,0 

∆εν απάντ.       418  234 176 10,0 11,5  8,3 
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β. Ενασχόληση µε παιχνίδια. 

 Τα άτοµα της έρευνας, τον ελεύθερό τους  χρόνο  δηλώνουν ότι ασχολούνται  µερικές  

φορές το µήνα µε: ηλεκτρονικά στο σπίτι (20,0%) ,  ηλεκτρονικά  όχι  στο  σπίτι  

(26,3%) ,  µπιλιάρδο (23,1%),  ποδόσφαιρο  (25,4%), τάβλι-σκάκι (41%), επιτραπέζια 

(37,4%) και χαρτοπαιξία (34,8%). Οπως  φαίνεται, παίζουν  τάβλι-σκάκι, επιτραπέζια 

παιχνίδια και  χαρτιά, ενώ  µε τα υπόλοιπα ασχολούνται σε λιγότερο βαθµό. Επίσης, τα 

αγόρια σε µεγαλύτερο ποσοστό σε σύγκριση µε τα κορίτσια σχολούνται  µερικές φορές 

το µήνα µε ηλεκτρονικά, που τα  παίζουν  έξω από το σπίτι  (αγόρια  30,9%,  κορίτσια  

21,6%),  µπιλιάρδο  (αγόρια 33,9%, κορίτσια 10,6%) και ποδόσφαιρο (αγόρια 34,7%, 

κορίτσια 14,3%), ενώ τα κορίτσια σε µεγαλύτερο ποσοστό σε σύγκριση  µε τα αγόρια 

ασχολούνται µε  τάβλι-σκάκι (αγόρια 39,7%, κορίτσια 42,2%), επιτραπέζια (αγόρια 

23,3%, κορίτσια 49,1%) και χαρτοπαιξία (αγόρια 29,2%, κορίτσια 39,8%). 

   2.1.5. ∆ιαπροσωπικές σχέσεις. 

α. Στενή παρέα και στέκι συνάντησης µε παρέα. 

Τα περισσότερα παιδιά (24,2%) κάνουν παρέα µε άλλα  πρόσωπα, που δεν είναι ούτε 

φίλοι της γειτονιάς, ούτε αδέλφια ή ξαδέλφια ή άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας, αλλά φίλοι 

που µπορεί να είναι σε  άλλες  περιοχές  του Ηρακλείου. ∆ηλαδή τα περισσότερα παιδιά 

συζητούν µε φίλους που βρίσκονται σε άλλες  γειτονιές, ενώ  µε  φίλους  της  γειτονιάς  

συζητούν  σε µικρότερο βαθµό (14,8%),  µε  αδέλφια  ή  ξαδέλφια  σε  ακόµη µικρότερο 

βαθµό (6,4%), όπως και µε άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας (6,6%). Μόνο ένα 2% δηλώνει 

ότι δεν έχει παρέα. Ο υπόλοιπος µαθητικός  πληθυσµός δηλώνει ότι κάνει παρέα µε έναν 

συνδυασµό από τα παραπάνω (πίνακας 16). Περισσότερα από τα µισά άτοµα (53,4%)  

δεν έχουν  µόνιµο στέκι συνάντησης µε την παρέα τους (πίνακας 17) και τα περισσότερα 

άτοµα (26,1%) αναφέρουν ότι το µόνιµο στέκι  συνάντησης  µε  την παρέα τους 

βρίσκεται κάπου στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου (πίνακας 18). 

Οπως φαίνεται από τον πίνακα 16, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό αγοριών σε σύγκριση µε 

το ποσοστό των κοριτσιών έχει φίλους  από τη γειτονιά του (αγόρια 20,8%, κορίτσια 

9,0%). 
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Πίνακας 16. Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε τη στενή τους παρέα.  

Στενή 

παρέα   Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια 

 Φίλοι 

γειτονιάς   614 418 190 14,8 20,8  9,0 

Αδέλφια- 

ξαδέλφια   266 117 147  6,4  5,8  7,0 

Ατοµα µε- 

γαλ.ηλικίας  276 103 168  6,6  5,1  8,0 

Αλλα πρό- 

σωπα  1005 432 562 24,2 21,4 26,7 

Οχιπαρέα    79  36  43  1,9  1,8  2,0 

Κάποιος 

συνδυασµός  1915 908 991 45,9 45,0 47,2 

Σύνολο  4155     2014     2101      100,0    100,0    100,0 

∆εν απάντ.   32  18  14  0,8  0,9  0,7 

Πίνακας17. Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε  την  ύπαρξη µόνιµου στεκιού 

συνάντησης µε την παρέα τους. 

Μόνιµο 

στέκι   Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια 

 Όχι  2218    1028    1167  53,4 51,1 55,6 

Ναι  1912      973      923  46,1 48,4 44,0 

Οχι+ναι    10          8         2  0,2  0,4  0,1 

∆εν έχει 

παρέα    10          4         7  0,2  0,1  0,3 

Σύνολο  4150      2012    2099       100,0    100,0    100,0 

∆εν απάντ.   37  20  16  0,9  1,0  0,8 
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Πίνακας18. Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε το που βρίσκεται  το µόνιµο στέκι 

συνάντησης µε την παρέα. 

Στέκι   Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια         Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια 

 Γειτονιά   410 294 113  9,9 14,6  5,4 

Κέντρο  1080 492 579 26,1 24,5 27,7 

Οχι κέντρο   482 232 243 11,6 11,5 11,6 

Κάποιος 

συνδυασµός   37  22  14  0,8  1,0  0,6 

∆εν έχουν µόνιµο 

στέκι  2134 971            1143  51,5 48,3 54,6 

Σύνολο  4143     2011     2092      100.0    100,0    100,0 

∆εν απάντ.   44  21  23  1,1  1,0  1,0 

 

β. Συζήτηση διαφόρων θεµάτων. 

Τα θέµατα που συζητούν κυρίως τα άτοµα της έρευνας κατά σειρά προτεραιότητας 

είναι τα εξής : σχολείου (96,0%), οικογενειακά (92,9%), συναισθηµατικά-ερωτικά  

(89,8%), σχέσεων µε άλλους (87,9%), αθλητικά (87,4%), πολιτιστικά - κινηµατογραφικά 

(85,9%), οικονοµικά-πολιτικά (76,6%), µοτοσυκλετών-αυτοκινήτων (73,8%), βιβλίων 

(71,2%) και θρησκείας (63,8%). Από  ό,τι φαίνεται τα θέµατα  που  κυρίως  συζητούν  µε 

φίλους είναι τα συναισθηµατικά-ερωτικά (49,7%), και τα  πολιτιστικά-κινηµατογραφικά 

(52,5%), ενώ σε  µικρότερο  βαθµό  συζητούν µε φίλους για µοτοσυκλέτες-αυτοκίνητα 

(39,8%), για αθλητικά ποδοσφαιρικά θέµατα (37,8%), για βιβλία (38,0%)  και  θέµατα 

σχέσεων µε άλλους (34,5%). Με τους γονείς συζητούν τα οικογενειακά θέµατα (54,8%) 

(πίνακες 1 µέχρι 10 στο παράρτηµα). Επίσης  τα θέµατα που συζητούν κατά σειρά 

προτεραιότητας  ανά φύλο είναι :  

Αγόρια     Κορίτσια 

Σχολείου (94,5%) Σχολείου (97,6%) 

Αθλητικά (94,4%) Οικογενειακά (94,6%) 

Οικογενειακά (91,0%) Συναισθηµατικά-ερωτικά (92,6) 

Συναισθηµατικά ερωτικά (86,9) Σχέσεων µε άλλους (91,6) 
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Μοτοσυκλετών-αυτοκινήτων (85%)   Πολιτιστικά-κιν/φικά  (90,8%)  

Σχέσεων µε άλλους (83,6%) Βιβλίων (83,5%) 

Πολιτιστικά-κινηµ/φικά (80,6%)   Αθλητικά (80,4%)  

Οικονοµικά-πολιτικά (75,3%) Οικονοµικά-πολιτικά (78,0) 

Θρησκείας (58,5%) Θρησκείας (68,7%) 

Βιβλίων (56,9%) Μοτοσυκλετών-αυτοκ/των (62,4) 

γ. Χαρακτηρισµός συµπεριφοράς γονέων. 

 Σχετικά µε το χαρακτηρισµό της συµπεριφοράς των γονέων τους, οι µαθητές θεωρούν 

τη συµπεριφορά και των δύο γονέων ως  προς τη σχολική επίδοση ενθαρρυντική (36,5% 

για τον πατέρα, αγόρια 31,7%, κορίτσια 41,5% και 41,1% για τη µητέρα, αγόρια  35,2%, 

κορίτσια  47,0%),  ως  προς τη διασκέδαση ελαστική (45,0% για τον πατέρα, αγόρια 

47,6%, κορίτσια 42,5% και 52% για τη µητέρα, αγόρια 50,1%, κορίτσια 53,7%), ως προς 

το ντύσιµο του µεν πατέρα  αδιάφορη  (39,1%,  αγόρια  40,9%,  κορίτσια  ελαστική 

38,7%), της δε  µητέρας  ελαστική (40,6%, αγόρια 36,0%, κορίτσια 45,1%) και ως προς 

τις πολιτικές τους θέσεις και των δύο γονέων  αδιάφορη  (48,1%  του  πατέρα, αγόρια 

49,7%, κορίτσια 46,6%  και  54,5% της µητέρας, αγόρια 57,2%, κορίτσια 51,9%). 

Φαίνεται  δηλαδή  ότι, αν  εξαιρέσοµε  τη στάση των γονέων ως προς τη σχολική 

επίδοση των παιδιών τους, υπάρχει µια σχετική ανοχή, επιτρεπτικότητα από τους γονείς 

όσον αφορά  τη διασκέδαση, το ντύσιµο και τις πολιτικές θέσεις των µαθητών. 

 

   2.1.6. Κατάσταση υγείας. 

Πολύ λίγα άτοµα (4,7%, αγόρια 5,6%, κορίτσια 3,5%) αναφέρουν ότι  έχουν  µπει  

πάνω  από δύο φορές στο νοσοκοµείο, ενώ ένα 35,4% δηλώνει ότι είχε κάποιο 

ψυχολογικό  πρόβληµα  στη διάρκεια της ζωής του και ένα πολύ µικρό  ποσοστό (2,4%) 

ότι επισκέφθηκε γιατρό ή ψυχολόγο (πίνακας 19). Μόνο το 1,4%  αναφέρει χορήγηση 

φαρµάκου από γιατρό ή ψυχολόγο, ενώ το 5,6%  δηλώνει ότι πήρε κάποιο φάρµακο  

µετά  από υπόδειξη κάποιου άλλου, εκτός γιατρού ή ψυχολόγου. Περίπου το ένα τρίτο 

του  µαθητικού πληθυσµού (32,5%) σκέφτηκε  να  κάνει κακό στον εαυτό του  και  

περίπου  5  στους 100 (4,8%) έκαναν κάποια απόπειρα (πίνακας 20). Παρατηρούµε ότι 

τα κορίτσια έχουν σε µεγαλύτερο ποσοστό ψυχολογικό πρόβληµα είτε επισκέφθηκαν 

γιατρό ή  ψυχολόγο (αγόρια 1,7%, κορίτσια 3,1%) είτε όχι (αγόρια 25,9%, κορίτσια 
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40,0%) σε σύγκριση µε τα αγόρια. Επίσης σκέφθηκαν  πιο συχνά από τα αγόρια να 

κάνουν κακό στον εαυτό τους, είτε έκαναν  απόπειρα  (αγόρια 2,2%, κορίτσια 7,3%) είτε 

όχι  (αγόρια 18,1%, κορίτσια 36,6%). 

 

Πίνακας 19. Κατανοµή µαθητών σε  σχέση  µε ύπαρξη ψυχολογικού προβλήµατος. 

Ψυχολογικό 

    πρόβληµα       Απόλυτη συχνότητα            Σχετική συχνότητα  

  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια 

Όχι     2658     1441    1189        64,6    72,5    56,9 

Ναι,όχιεπίσκεψη 

σε γιατρό ή ψυχ/γο     1360      514         835        33,0     25,9   40,0 

 Ναι,επίσκεψη σε 

γιατρό ή ψυχολόγο          98         33           65         2,4     1,7     3,1 

Σύνολο         4116     1988      2089       100,0   100,0   100,0 

∆εν απάντ.                       71               44            26  1,7      2,2     1,2 

 

Πίνακας 20. Κατανοµή µαθητών σε σχέση  µε το αν σκέφτηκαν να κάνουν κακό στον 

εαυτό τους . 

Σκέψη για     Απόλυτη συχνότητα Σχετική συχνότητα 

απόπειρα  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  

Όχι                   2781    1583    1174               67,6    79,7    56,1  

Ναι,αλλά 

όχι απόπειρα     1139     360       766                    27,7    18,1    36,6 

Ναι καιέκανε  

απόπειρα             196        43        153               4,8      2,2      7,3 

Σύνολο               4116    1986    2093                  100,0  100,0   100,0  

∆εν απάντ.             71      46           22                 1,7     2,3     1,0 

   2.1.7. Κάπνισµα. 

 Τα τρία πέµπτα περίπου των  παιδιών  (64,2%) απαντούν πως έχουν  καπνίσει. Το  
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19,6%  έχει καπνίσει µία µέχρι δύο φορές, ενώ το 23,1% καπνίζει  συστηµατικά  

(πίνακας 21). Ως προς την ποσότητα τσιγάρων, που κάπνισαν τις τελευταίες 30 µέρες  

πριν τη διεξαγωγή της έρευνας το 11,6% κάπνισε  µερικά  τσιγάρα τη µέρα, το 7,0% 

κάπνισε µισό  πακέτο, το 9,0% ένα πακέτο και το 7,3 πάνω από ένα πακέτο (πίνακας 22). 

Το 13,5% (αγόρια 14,2%, κορίτσια 12,7%) δηλώνει ότι προσπάθησε να κόψει  το 

κάπνισµα, αλλά δεν τα κατάφερε, ενώ  το  16,9%  (αγόρια 17,9%, κορίτσια 15,9%) 

δηλώνει ότι κατάφερε να κόψει το  κάπνισµα. Σχετικά µε την ηλικία έναρξης του  

καπνίσµατος, η  µεγαλύτερη  συχνότητα µαθητών (23,0%) παρατηρείται  στην  ηλικία 

των 15-16 ετών. Το 13,8% αναφέρει ότι άρχισε το κάπνισµα σε ηλικία µικρότερη των 15, 

και µόνο το 6,1%  σε  ηλικία  µεγαλύτερη  των 16 (πίνακας 23). Από ό,τι φαίνεται δεν 

υπάρχουν σηµαντικές διαφορές  ανάµεσα στα δύο φύλα σχετικά µε τη συχνότητα 

καπνίσµατος και την ποσότητα των τσιγάρων που καπνίζουν. Σχετικά µε την ηλικία 

έναρξης  του  καπνίσµατος, τα  αγόρια  αρχίζουν το κάπνισµα σε µικρότερη ηλικία από 

ό,τι τα κορίτσια. 

Πίνακας 21. Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε τη συχνότητα  καπνίσµατος. 

Κάπνισµα      Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια   Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια 

 Ποτέ    1488 708 769 35,8 35,1 36,5 

1-2 φορές     817 384 430 19,6 19,1 20,4 

Μερικές 

φορές     684 322 353 16,4 16,0 16,8 

Συστηµατικά  

στο παρελθόν  210  120  87  5,0  6,0  4,1 

Συστηµατικά  

τώρα     961 481 467 23,1 23,2 22,2 

Σύνολο    4160     2015     2106      100,0    100,0    100,0 

∆εν απάντ.  27  17   9  0,6  0,7  0,4 
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Πίνακας22. Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε την ποσότητα  τσιγάρων,που κάπνισαν 

τις τελευταίες τριάντα µέρες πριν τη  διεξαγωγή της έρευνας. 

Ηµερήσια 

κατ/ση 

τσιγάρων  Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια 

 Μερικά 

τσιγάρα  481 216 259 11,6 10,7 12,3 

1/2 πακ.  291 126 161  7,0  6,3  7,7 

1 πακέτ.  374 205 162  9,0 10,2  7,7 

1 1/2 πακ.  154  93  61  3,7  4,6  2,9 

2 ή 2<πακέτα 148  71  77  3,6  3,5  3,7 

∆εν καπνίζει    2706     1302     1382 65,1 64,7 65,7 

Σύνολο     4154     2013     2102      100,0    100,0    100,0 

∆εν απάντ.   33  19  13  0,8  0,9  0,6 

Πίνακας 23. Κατανοµή  µαθητών  σε σχέση µε την ηλικία έναρξης του καπνίσµατος. 

Ηλικία  Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια 

 < 15  581 339 234 13,8 16,7 11,0 

15-16  954 427 515 23,0 21,2 24,5 

> 16  255 125 128  6,1  6,1  6,0 

∆εν καπνίζουν 2355  1118     1220 56,8 55,6 58,2 

Σύνολο     4145     2009     2097      100,0    100,0    100,0 

∆εν απάντ.       42  23  18  1.0  1,1  0,9 

   2.1.8. Ποτά. 

α. Καφές. 

 Τα τέσσερα πέµπτα (78,2%) των ατόµων της έρευνας πίνουν πάνω από έναν καφέ τη 

βδοµάδα. Αναλυτικότερα, από  2-7  καφέδες τη βδοµάδα πίνουν οι µισοί µαθητές 

(51,4%) και από 7 καφέδες και πάνω πίνει το 26,4% (πίνακας 24). Στον  ίδιο  πίνακα 
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φαίνεται ότι τα δύο φύλα δεν παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές  στην εβδοµαδιαία 

κατανάλωση καφέ. Πιο συγκεκριµένα, στη χαµηλή κατανάλωση καφέ (2-7 φορές) 

υπερέχουν ελαφρά τα  κορίτσια  των αγοριών (αγόρια 50,3%, κορίτσια 52,5%), ενώ στη 

µεγάλη κατανάλωση (πάνω από 7 φορές) συµβαίνει το αντίθετο, δηλαδή υπερέχουν λίγο 

τα αγόρια των κοριτσιών (αγόρια 29,3%, κορίτσια  24,6%). 

 

Πίνακας 24. Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε ποσότητα καφέδων  τη βδοµάδα. 

Καφέδες   Απόλυτη συχνότητα                         Σχετική συχνότητα   

  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια     Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  

0-1  896 418             469                21,8    21,0         22,5 

2-7  2114 999           1091                51,4    50,3         52,5 

Πάνω 

από 7  1097 570              520                26,4    29,3         24,6 

Σύνολο  4107            1987            2080               100,0  100,0      100,0 

∆εν απάντ.            80  45                  35                  1,9       2,2         1,7 

β. Οινοπνευµατώδη. 

 Σχεδόν όλα τα παιδιά (98,6%) αναφέρουν ότι έχουν κάνει χρήση οινοπνευµατωδών 

ποτών (πίνακας 25). Κατά τη διάρκεια του  τελευταίου  µήνα  πριν  την έρευνα : 69,1% 

έχουν πιει µπύρα και 43,0%  πάνω  από  1-2  φορές (πίνακας 26). Το 53,5% έχει πιει 

κρασί και το 29,1% πάνω από 1-2 φορές (πίνακας 27). Το  51,3% άλλο  

οινοπνευµατώδες  ποτό  και  το 28,5% πάνω από 1-2 φορές (πίνακας 28). Γίνεται φανερό 

λοιπόν ότι τα ποτά που πίνουν οι µαθητές κατά σειρά προτίµησης είναι, πρώτα  η  µπύρα, 

µετά το κρασί  και  µετά  τα  άλλα οινοπνευµατώδη, όπως ουίσκι, λικέρ κ.λ.π. 

 Το 92,0% συνήθως πίνει µε παρέα, όπως φαίνεται από τον πίνακα 25, και οι χώροι 

που πίνουν κατά σειρά προτίµησης  είναι : πάρτυ (68,2%, αγόρια 71,9%, κορίτσια 

64,8%), γιορτές  (63,2%, αγόρια 62,8%, κορίτσια 63,9%), ταβέρνες (59,2%, αγόρια 

58,8%, κορίτσια 59,5%), µπαρ (44,3%, αγόρια 51,5%, κορίτσια  37,5%). Περίπου  το  

ένα τρίτο του µαθητικού πληθυσµού (36,6%, αγόρια 43,4%, κορίτσια 31,3%) αναφέρει 

ότι ήπιε οινοπνευµατώδες ποτό και ζαλίστηκε πάνω από 2 φορές τους τελευταίους 12 

µήνες πριν την έρευνα, το 27,3% (αγόρια 36,3%, κορίτσια 19,4%) ότι µέθυσε  πάνω  από  
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2  φορές  κατά τη διάρκεια της ζωής του και το 25,6% (αγόρια 34,6%, κορίτσια 17,0%) 

ότι έχει πιει περισσότερες  από  2 φορές πάνω από 5 ποτά στη σειρά (πίνακες 11 ως 13 

στο παράρτηµα). 

Στη χρήση αλκοολούχων ποτών φαίνεται ότι στην υψηλότερη  κατανάλωση (3 φορές 

και πάνω) µπύρας, κρασιού ή άλλου οινοπνευµατώδους ποτού κατά ένα σηµαντικό 

ποσοστό υπερέχουν τα αγόρια των κοριτσιών, όπως φαίνεται από τους πίνακες 26,27  και  

28. Επίσης  υψηλότερο  είναι  το  ποσοστό  των  αγοριών που έχουν ζαλιστεί από το ποτό 

πάνω από δύο φορές  τους  τελευταίους 12 µήνες, που  µέθυσαν  πάνω  από  δύο  φορές  

ή  που  ήπιαν περισσότερες από δύο φορές  πάνω  από 5 ποτά στη σειρά (πίνακες 11, 12, 

13 στο παράρτηµα). Ακόµη σηµαντικά υψηλότερο είναι το ποσοστό των αγοριών, που 

συνήθως πίνει σε µπαρ, από το  αντίστοιχο ποσοστό των κοριτσιών. 

 

Πίνακας 25. Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε τρόπο χρήσης  ποτού. 

Πίνει   Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια 

Μόνος   113            47         65  2,8  2,4  3,3 

Με παρέα  3649         1789    1825  92,0 92,2 91,8 

Μόν.+παρέα     147           89         57  3,7  4,6  2,9 

∆εν πίνει    56            15          41  1,4  0,8  2,1 

Σύνολο  3965         1940      1988                      100,0            100,0         100,0 

∆εν απάντ.  222               92        127  5,3  4,5  6,0 

Πίνακας26. Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε τη συχνότητα  χρήσης µπύρας  τις  

τελευταίες  τριάντα  µέρες πριν τη διεξαγωγή της έρευνας. 

Μπύρα   Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια 

 0 φορές  1109         370     730  30,7 20,8 40,6 

1-2 φορές   940        433      501  26,1 24,3 27,9 

3 φορές 

και πάνω  1550         975      563  43,0 54,7 31,4 

∆εν πίνει     8               4          4  0,2  0,2  0,2 
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Σύνολο  3607    1782    1798       100.0    100,0  100,0 

∆εν απάντ.  580     250         317     13,9    12,3  15,0 

Πίνακας27. Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε τη συχνότητα  χρήσης κρασιού  τις 

τελευταίες τριάντα  µέρες  πριν τη διεξαγωγή της 

έρευνας. 

Κρασί   Απόλυτη συχνότητα   Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός  Αγόρια  Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια 

 0 φορές  1652 686 951 46,4 39,0 53,6 

1-2 φορές   866 420 443 24,3 23,9 25,0 

3 φορές 

και πάνω  1037 649 378 29,1 36,9 21,3 

∆εν πίνει     4   2   2  0,1  0,1  0,1 

Σύνολο  3559     1757     1774      100,0    100,0    100,0 

∆εν απάντ.  628 275 341 15,0 13,5 16,1 

Πίνακας28. Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε τη συχνότητα  χρήσης άλλου  

οινοπνευµατώδους  ποτού  τις  τελευταίες τριάντα µέρες πριν τη διεξαγωγή της έρευνας. 

Οινοπνευµ. 

ποτό   Απόλυτη συχνότητα   Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός  Αγόρια  Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια 

 0 φορές  1522 648 864 48,6 41,2 56,3 

1-2 φορές   717 349 358 22,9 22,2 23,3 

3 φορές 

και πάνω   890 571 313 28,5 36,2 20,4 

∆εν πίνει     4   3   1  0,1  0,2  0,1 

Σύνολο   3133     1571     1561      100,0    100,0    100,0 

∆εν απάντ.  1054 461 585 25,2 22,7 27,3 
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   2.1.9. Φάρµακα. 

α. Χρήση φαρµακευτικών ουσιών µε σύσταση γιατρού. 

 Το ένα τέταρτο (26,6%) των µαθητών αναφέρει ότι έχει  χρησιµοποιήσει διάφορα 

φάρµακα, όπως  παυσίπονα, ηρεµιστικά, υπνωτικά, διεγερτικά µε ιατρική συνταγή 

(πίνακας 29). Πιο  αναλυτικά, ένα 4,8% έχει χρησιµοποιήσει ηρεµιστικά, 1,8%  

υπνωτικά και µόνο 1,3% διεγερτικά (πίνακες 30, 31, 32). 

 Στον πίνακα 29 φαίνεται ότι  το  ποσοστό  των κοριτσιών, που έχει χρησιµοποιήσει 

φάρµακα  χωρίς  σύσταση  γιατρού και/ή µε σύσταση κάποιου άλλου είναι σηµαντικά 

µεγαλύτερο από το αντίστοιχο  ποσοστό  των  αγοριών. Το ότι τα κορίτσια παίρνουν σε 

µεγαλύτερο  ποσοστό  από τα αγόρια φάρµακα έχει βρεθεί και σε άλλη έρευνα 

(Στεφανής 1985), το οποίο ίσως να οφείλεται  στην ύπαρξη  µεγαλύτερου  στρες  στα 

κορίτσια από ό,τι στα αγόρια, δεδοµένου ότι τα περιγραφικά αποτελέσµατα στην ενότητα 

"Κατάσταση υγείας" έδειξαν τα  κορίτσια  να παρουσιάζουν πιο συχνά από τα αγόρια 

ψυχολογικό πρόβληµα (ανεξάρτητα  από το αν επισκέφθηκαν ή όχι γιατρό ή ψυχολόγο) 

και  να  έχουν σκεφθεί πιο συχνά από τα αγόρια να κάνουν κακό στον εαυτό τους (είτε 

έκαναν απόπειρα είτε όχι). 

 

Πίνακας 29. Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε χρήση φαρµάκων. 

Φάρµακα   Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  

Όχι  2522    1394    1105  62,1 70,7 53,8 

Σύσταση 

γιατρού  1082      437      632  26,6 22,2 30,8 

Οχι σύστ. 

γιατρού + ή σύσταση 

άλλου  337        106      229  8,3  5,4 12,2 

Περιπτώσεις  

2+3  120          34        86  3,0  1,7  4,2 

Σύνολο  4061    1971      2052    100,0    100,0    100,0 

∆εν απάντ.  126  61  63  3,0  3,0  3,0 



 

 
90

Πίνακας 30. Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε χρήση ηρεµιστικών µε σύσταση γιατρού. 

Ηρεµ/τικά   Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια 

 Όχι  1202 427 762 30,7 22,3 38,8 

Ναι,λιγότερο από 

3 βδοµάδ.   151  73  78  3,9  3,8  4,0 

Ναι,περισσότερο  

από3 βδοµάδες   36  18  18  0,9  0,9  0,9 

∆εν παίρν.  2521     1393     1105 64,5 72,9 56,3 

Σύνολο  3910     1911     1963      100,0    100,0    100,0 

∆εν απάντ.  277 121 152  6,6  6,0  7,2 

Πίνακας 31. Κατανοµή µαθητών σε  σχέση  µε χρήση υπνωτικών µε σύσταση γιατρού. 

Υπνωτικά   Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια 

 Όχι  1289 476 802 33,2 25,0 41,3 

Ναι,λιγότερο από 

3 βδοµάδ.    55  27  27  1,4  1,4  1,4 

Ναι,περισσότερο από 

3 βδοµάδες   16   7   9  0,4  0,4  0,5 

∆εν παίρν.  2522     1394     1105 65,0 73,2 56,9 

Σύνολο  3882     1904     1943      100,0    100,0    100,0 

∆εν απάντ.  305 128 172  7,3  6,3  8,1 

Πίνακας 32. Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε χρήση διεγερτικών µε σύσταση γιατρού. 

∆ιεγερτικά  Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός  Αγόρια  Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  

Όχι  1313 490 811 33,8 25,7 41,7 

Ναι,λιγότερο από 

3 βδοµάδ.          40                18              21 1,0 0,9  1,1 



 

 
91

Ναι,περισσότερο από 

3 βδοµάδες              11             5                 6 0,3 0,3  0,3 

∆εν παίρν.            2521      1393          1105       64,9     73,1 56,9 

Σύνολο          3885      1906          1943      100,0    100,0    100,0 

∆εν απάντ.                302      126             172 7,2 6,2  8,1 

β. Χρήση ψυχοτρόπων φαρµακευτικών ουσιών χωρίς ιατρική σύσταση 

Περίπου το ένα δέκατο (8,3%) έχει χρησιµοποιήσει κάποιο παυσίπονο ή άλλου είδους 

ψυχότροπο φάρµακο χωρίς ιατρική σύσταση και/ή µε σύσταση κάποιου άλλου, όπως 

φαίνεται από τον  πίνακα 29. Πιθανόν το ποσοστό αυτό να είναι υψηλότερο του  

πραγµατικού, διότι ίσως οι µαθητές να απάντησαν και για κοινά  παυσίπονα, που 

χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή. Χρήση  ηρεµιστικών  χωρίς  σύσταση  γιατρού σε 

ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής του  ανάφερε  ένα 4,6% (πίνακας 33). Χρήση υπνωτικών 

και διεγερτικών σε ολόκληρη τη διάρκεια της  ζωής  του έχει χρησιµοποιήσει ένα 

χαµηλότερο ποσοστό (1,9%  υπνωτικά  και 1,3% διεγερτικά), (πίνακες 34, 35). 

Παρατηρώντας τους πίνακες 33, 34 και 35 βλέποµε ότι το ποσΟστό των κοριτσιών, 

που έχει πάρει ηρεµιστικά, υπνωτικά ή διεγερτικά χωρίς σύσταση  γιατρού  είναι  λίγο  

υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των αγοριών. 

 

Πίνακας33. Κατανοµή  µαθητών  σε  σχέση µε χρήση ηρεµιστικών χωρίς σύσταση 

γιατρού σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής  τους. 

Ηρεµ/κά     Απόλυτη συχνότητα Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  

0 φορές    1106     414       684    29,1     22,0 36,2 

1-2 φορές 

και πάνω       175      71         101 4,6   3,7  5,3 

∆εν παίρνει    2521    1393    1105       66,3     74,2 58,5 

Σύνολο    3802    1878    1890      100,0    100,0    100,0 

∆εν απάντ.         385     154     225 9,2 7,6 10,6 
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Πίνακας34. Κατανοµή  µαθητών  σε  σχέση  µε  χρήση υπνωτικών χωρίς σύσταση 

γιατρού σε ολόκληρη τη διάρκεια της  ζωής τους. 

Υπνωτικά   Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός  Αγόρια  Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια 

 0 φορές  1222 457 755            32,0        24,3 39,8 

1-2 φορές 

και πάνω    72  33  39        1,9          1,9  2,1 

∆εν παίρνει  2522           1394            1105                        66,1       74,0 58,2 

Σύνολο  3816           1884            1899                       100,0     100,0      100,0 

∆εν απάντ.  371 148 216          8,9         7,3 10,2 

 

Πίνακας35. Κατανοµή µαθητών  σε  σχέση  µε χρήση διεγερτικών χωρίς σύσταση 

γιατρού σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής  τους. 

∆ιεγερτικά  Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός  Αγόρια  Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια 

 0 φορές  1250 475 764       32,7           25,1 40,3 

1-2 φορές 

και πάνω    49  22  27        1,3            1,3  1,5 

∆εν παίρνει  2522     1394    1105            66,0          73,7 58,3 

Σύνολο  3821    1891     1896      100,0       100,0     100,0 

∆εν απάντ.    366  141  219          8,7          6,9 10,4 

   2.1.10. Μη νόµιµες ψυχότροπες ουσίες. 

 Εµπειρία µε  µη  νόµιµες ψυχότροπες ουσίες αναφέρει το 2,9%, ενώ ένα 6,2% δεν 

απαντά στην ερώτηση αυτή (πίνακας 36). Ενδεχόµενα η άρνηση απάντησης να 

υποδηλώνει ένα  ποσοστό  χρηστών µεγαλύτερο από εκείνο του 2,9%. Από το συνολικό 

πληθυσµό  της έρευνας το 1,3% (αγόρια 2,0%, κορίτσια 0,6%) ανάφερε ότι 

χρησιµοποίησε  κάποια  µη  νόµιµη ουσία 1 ή 2 φορές, ενώ το 0,9% (αγόρια 1,3%, 

κορίτσια 0,8%) ότι τη χρησιµοποίησε 3 φορές και πάνω. 

Η µαριχουάνα-χασίσι είναι η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη ουσία και αντιπροσωπεύει 

το 2,1% (αγόρια  3,1%, κορίτσια 1,3%)  από το συνολικό πληθυσµό της έρευνας, ενώ η 

ηρωίνη το 0,1%  (αγόρια 0,1%, κορίτσια 0,2%), τα ψευδαισθησιογόνα το 0,2% (αγόρια 
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0,2%, κορίτσια 0,1%) η κοκαίνη το 0,1% (αγόρια 0,1%, κορίτσια 0,1%), τα χάπια 0,4% 

(αγόρια 0,6%, κορίτσια 0,1%) και οι διαλύτες το 0,1% (αγόρια 0,3%, κορίτσια 0,0%). 

(Πίνακες 37 µέχρι 42 στο παράρτηµα). 

Κυριώτεροι λόγοι, που αναφέρονται ως αιτίες  για  τη λήψη µη νόµιµων ψυχοτρόπων 

ουσιών για  πρώτη  φορά, κατά σειρά προτεραιότητας αναφέρονται οι εξής : περιέργεια 

(1,3%), ψυχολογικά προβλήµατα και προβλήµατα µε οικογένεια (0,5%), φίλοι (0,5%). 

(Πίνακας 43). 

Οι µισοί από τους χρήστες (1,4%) δηλώνουν  πως, όταν  έκαναν χρήση, βρισκόταν µε 

φίλους της ηλικίας τους (πίνακας 44). Οσον αφορά το χώρο χρήσης, τα παιδιά, που 

παίρνουν µη νόµιµες ψυχότροπες ουσίες, αναφέρουν ότι  συνήθως  τις  παίρνουν κατά 

σειρά προτεραιότητας : µε φίλους της ηλικίας τους 1,4%  (αγόρια 2,0%, κορίτσια 0,8%), 

µόνος/η 0,9% (αγόρια 1,4%, κορίτσια 0,5%), σε ανοικτό χώρο (δρόµο, πάρκο, πλατεία)  

0,6%  (αγόρια 0,8%, κορίτσια 0,4%), στο σπίτι 0,5%  (αγόρια  0,7%, κορίτσια 0,3%), σε 

πάρτυ 0,4% (αγόρια 0,6%, κορίτσια 0,2%), σε ντισκοτέκ 0,3% (αγόρια 0,5%, κορίτσια 

0,1%), µε το αγόρι  της/κορίτσι του 0,3% (αγόρια 0,4%, κορίτσια 0,3%), σε  

καφετέρια/µπαρ 0,3% (αγόρια 0,3%, κορίτσια 0,3%), σε λέσχη  (µπιλιάρδο, ηλε-

κτρονικά)  0,2%  (αγόρια 0,2%, κορίτσια 0,1%), στο  χώρο  του σχολείου  0,2%  (αγόρια  

0,3%, κορίτσια  0,1%) και µε αδέλφια 0,1% (αγόρια 0,2%, κορίτσια 0,1%). 

Συνηθέστερος τρόπος λήψης της ουσίας αναφέρεται το  κάπνισµα (2,3%, αγόρια 3,4%, 

κορίτσια 1,3%), ακολουθούν τα  χάπια  από το στόµα (0,9%, αγόρια 1,4%, κορίτσια  

0,4%), µετά  η εισπνοή διαλυτών (0,3%, αγόρια  0,5%, κορίτσια  0,2%) και τελευταία η 

ένεση (0,2%, αγόρια 0,2, κορίτσια 0,2). 

 Εντυπωσιακό θεωρείται το ποσοστό που απαντά ότι δεν ξέρει αν θα  παίρνει µη  

νόµιµες ψυχότροπες ουσίες µετά από 5 χρόνια : 7,3% (αγόρια 7,5%, κορίτσια 7,0%). (Σε 

αυτή την ερώτηση  απάντησαν µόνο όσοι δεν έκαναν χρήση). 

 Όπως φαίνεται από τα ευρήµατα της χρήσης µη νόµιµων ψυχοτρόπων  ουσιών, την  

πρώτη θέση κατέχουν σε όλες τις περιπτώσεις τα αγόρια. 
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Πίνακας 36. Κατανοµή  µαθητών  σε  σχέση  µε χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων 

ουσιών. 

Χρήση         Απόλυτη συχνότητα           Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός  Αγόρια  Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια 

 Όχι  3814 1813 1966       97,1     95,7    98,4 

Ναι   113  82   31      2,9      4,3       1,6 

Σύνολο  3927 1895 1997      100,0          100,0   100,0 

∆εν απάντ.  260  137  118     6,2     6,7       5,6 

Πίνακας 37. Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε χρήση χασίσι. 

Χασίσι   Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός  Αγόρια  Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  

Οχι    29  23    6 0,7 1,2 0,3 

Ναι    84  59   25 2,1 3,1 1,3 

∆εν παίρνει  3812 1812 1965     97,1          95,7            98,4 

Σύνολο  3925 1894 1996         100,0        100,0        100,0 

∆εν απάντ.  262  138  119 6,3 6,8 5,6 

Πίνακας 38. Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε χρήση οπιοειδών. 

Οπιοειδή   Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια     

Όχι   106  78   28 2,7 4,1 1,4 

Ναι     5   2    3 0,1 0,1 0,2 

∆εν παίρνει  3814 1814 1965       97,2     95,8     98,4 

Σύνολο  3925 1894 1996      100,0    100,0    100,0 

∆εν απάντ.  262  138  119 6,3 6,8 5,6 

Πίνακας 39. Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε χρήση  ψευδαισθησιογόνων. 

Ψευδαι-   Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

σθησιογ.  Πληθυσµός  Αγόρια  Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια 

Οχι 105   76    29 2,7 4,0 1,5 
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Ναι     6    4    2 0,2 0,2 0,1 

∆εν παίρνει  3814 1814 1965  97,2     95,8           98,4 

Σύνολο  3925 1894 1996    100,0    100,0 100,0 

∆εν απάντ.  262  138  119 6,3 6,8 5,6 

Πίνακας 40. Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε χρήση κοκαίνης. 

Κοκαίνη   Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια 

 Όχι   108  78   30 2,8 4,1 1,5 

Ναι     3   2    1 0,1 0,1 0,1 

∆εν παίρνει  3814 1814 1965   97,2     95,8     98,4 

Σύνολο  3925 1894 1996      100,0    100,0    100,0 

∆εν απάντ.  262  138  119 6,3 6,8 5,6 

Πίνακας 41. Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε χρήση χαπιών. 

Χάπια   Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια ΠληθυσµόςΑγόρια Κορίτσια  

Οχι    97  68   29 2,5 3,6 1,5 

Ναι    14  12    2 0,4 0,6 0,1 

∆εν παίρνει  3814 1814 1965      97,2     95,8     98,4 

Σύνολο  3925 1894 1996      100,0    100,0    100,0 

∆εν απάντ.  262  138  119  6,3 6,8 5,6 

 

Πίνακας 42. Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε χρήση διαλυτών. 

∆ιαλύτες   Απόλυτη συχνότητα   Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός  Αγόρια  Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια 

 Όχι   106  75   31  2,7 4,0 1,6 

Ναι     5   5     0  0,1 0,3 0,0 

∆εν παίρνει  3814 1814 1965   97,2     95,8     98,4 

Σύνολο  3925 1894 1996      100,0    100,0    100,0 

∆εν απάντ.  262  138  119  6,3 6,8 5,6 
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Πίνακας43. Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε ποιους λόγους έκαναν χρήση για πρώτη 

φορά. 

Λόγοι   Απόλυτη συχνότητα   Σχετική συχνότητα 

Χρήσης  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια 

Περιέργ.    50  35   15  1,3 1,9 0,8 

Ψυχολ/κά προβλ/τα, 

προβλήµ.µε φίλους 

+οικογέν.    19  13  6 0,5 0,7 0,3 

Ιατρική συνταγή    1   0  1 0,0 0,0 0,1 

Παρέα, φίλοι   18  12  6 0,5 0.6 0,3 

∆εν ξέρει    14  12  2 0,4 0,6 0,1 

Συνδυασµός 1+4    4   4  0 0,1 0,2 0,0 

Συνδυασµός 1+2    1   1  0 0,0 0,1 0,0 

∆εν πήρε  3816 1814   1967       97,3     95,9     98,5 

Σύνολο  3923 1891   1997      100,0    100,0    100,0 

∆εν απάντ.  264  141    118 6,3 6,9 5,6 

Πίνακας 44. Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε ποιους κάνει χρήση. 

Συνοµη-   Απόλυτη συχνότητα   Σχετική συχνότητα 

λίκους Πληθυσµός  Αγόρια  Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια 

Οχι    47  35   12  1,2 1,9 0,6 

Ναι    53  38   15  1,4 2,0 0,8 

∆εν παίρνει  3814 1814 1965       97,4     96,1     98,6 

Σύνολο  3914 1887 1992      100,0    100,0    100,0 

∆εν απάντ.  273  145  123  6,5 7,1 5,8 

 Ανακεφαλαιώνοντας, η πλειοψηφία των αγοριών της έρευνας φοιτά σε Τεχνικά 

Λύκεια και η πλειοψηφία των κοριτσιών σε  Γενικά. Επίσης, τα παιδιά της έρευνας 

προέρχονται από ολιγοµελείς οικογένειες, ζουν και µε τους  δύο  γονείς  στο σπίτι, και το 

µορφωτικό επίπεδο των γονέων τους δεν είναι υψηλό, ενώ ταυτόχρονα η οικογένειά τους 

έχει σχετική οικονοµική άνεση. Περισσότερα από τα µισά αγόρια εργάζονται, ενώ άλλο 
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χαρακτηριστικό των  παιδιών  της έρευνας είναι ότι συνήθως δεν έχουν πολιτιστικά 

ενδιαφέροντα και ότι οι γονείς τους δείχνουν µια σχετιτική επιτρεπτικότητα σχετικά µε 

το ντύσιµο, τη διασκέδαση και τις πολιτικές τους θέσεις. Ακόµη παρουσιάζουν  

χαρακτηριστικά ψυχοπαθολογίας, δεδοµένου  ότι  σχετικά υψηλό ποσοστό παιδιών 

(υπερέχουν τα κορίτσια) αναφέρει ύπαρξη ψυχολογικού προβλήµατος και σκέψη για 

απόπειρα αυτοκτονίας. Επίσης αρκετά  παιδιά καπνίζουν, πίνουν καφέ και σχεδόν όλα 

έχουν κάνει χρήση αλκοόλ. Τέλος, 8,3% έχει κάνει  χρήση  φαρµάκων χωρίς ιατρική 

σύσταση  και  ένα 2,9% χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών, όπως χασίσι, 

µαριχουάνα κ.ά. 

  

2.2. Έλεγχος απλών υποθέσεων. 

   2.2.1. Συγκεντρωτικοί  πίνακες  των  χαρακτηριστικών,  που παρουσιάζουν  

στατιστικά  σηµαντική  διαφορά  στη  χρήση ή µη χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων 

ουσιών. 

Οι  µαθητές  που  κάνουν χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών, συγκρινόµενοι µε 

τους µη χρήστες έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

α. Προσωπικά στοιχεία. 

 Οσον αφορά το φύλο,κατά τα 3/4 οι χρήστες είναι αγόρια. Σχετικά µε την τάξη, 

περισσότεροι φοιτούν στη Β Λυκείου, λιγότεροι στη Γ Λυκείου και ακόµη λιγότεροι 

στην Α Λυκείου.  Επίσης κατά πλειοψηφία φοιτούν στην Τεχνική Εκπαίδευση και 

παρουσιάζουν µιαν προοδευτική αύξηση της εµπειρίας µε µη νόµιµες  ψυχότροπες  

ουσίες, ανάλογα  µε την αύξηση της ηλικίας (πίνακας 45). 

 

Πίνακας 45. Αριθµός (Ν) και  ποσοστό  (%)  των  συγκρινόµενων οµάδων  µαθητών  

(χρηστών, µη χρηστών)  που δείχνουν το φύλο, την τάξη, το Σχολείο και την ηλικία των 

µαθητών. 

Μεταβλητή    Χρήστες     Μη χρήστες       Σηµαντικότητα 

 Αριθµός  Ποσοστό Αριθµός  Ποσοστό        p 

   Ν %    Ν                % 

Αγόρια  90 72,0 1822            47,8      .0000 
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Τάξη 

Α Λυκείου  30 24,2 1535          40,4      .0013 

Β Λυκείου  55 44,4 1293          34,1 

Γ Λυκείου  39 31,5  968           25,5 

ΤεχνικόΛύκειο  69 58,0 1569          44,7      .0055 

Ηλικία 

13-16  16 12,9 1556          40,8      .0000 

17-18  85 68,5 1981          51,9 

19-20  14 11,3  207             5,4 

>21   9  7,3   71              1,9 

 

β. Οικογενειακή κατάσταση. 

Σχετικά µε την εκπαίδευση των γονέων των παιδιών, που  παίρνει µη νόµιµες 

ψυχότροπες ουσίες, παρατηρείται ότι είναι περισσότερο  συνηθισµένο  να  έχουν 

εκπαίδευση υψηλή. Συγκεκριµένα ο πατέρας να έχει εκπαίδευση ανώτερης-ανώτατης  

βαθµίδας και  η µητέρα Γυµνασίου-Λυκείου ή ανώτερης-ανώτατης βαθµίδας. Επίσης 

περίπου κατά τα 3/4 τα παιδιά αυτά διαθέτουν  ατοµικό δωµάτιο και τα χρήµατα που 

ξοδεύουν για τις διάφορες ανάγκες τους δεν προέρχονται από  τους γονείς. Πιθανόν 

 αυτά τα χαρακτηριστικά της  οικογενειακής  κατάστασης  των χρηστών να σχετίζονται 

µε την οικονοµική άνεση, η οποία επιτρέπει την απόκτηση της  ουσίας (πίνακας 46). 

 

Πίνακας 46. Αριθµός  (Ν)  και  ποσοστό  (%) των συγκρινόµενων οµάδων µαθητών 

(χρηστών, µη χρηστών) που δείχνουν την οικογενειακή κατάσταση των µαθητών. 

Μεταβλητή    Χρήστες     Μη χρήστες      Σηµαντικότητα 

 Αριθµός  Ποσοστό Αριθµός  Ποσοστό   p 

   Ν %    Ν              % 

Πατέρας όχι σχολ. 

ή δηµοτικό     48 39,3 2005         52,7  .0031 

Γυµνάσιο- Λύκειο  38 31,1 1092        28,7 
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Ανώτερη-Ανώτατη 36 29,5  711       18,7 

Μητέρα 

Γυµνάσιο-Λύκειο ή 

ανώτερη-ανώτατη  69 55,6 1614      42,4  .0046 

Ατοµικό δωµάτιο  86 71,7 2266       60,6  .0188 

Χρήµαταόχι από 

γονείς    21 16,8  258          6,7  .0000 

 

γ. Εργασία. 

Οι περισσότεροι από τους χρήστες εργάζονται και σχεδόν  όλοι (95%) µε αµοιβή. 

Επίσης περισσότεροι από τους µισούς  εργάζονται σε µη οικογενειακό πλαίσιο (πίνακας 

47). 

 

Πίνακας 47. Αριθµός  (Ν)  και  ποσοστό  (%) των συγκρινόµενων οµάδων µαθητών 

(χρηστών, µη χρηστών) που δείχνουν την εργασία και την εργασιακή σχέση των 

µαθητών. 

Μεταβλητή    Χρήστες     Μη χρήστες      Σηµαντικότητα 

 Αριθµός Ποσοστό Αριθµός  Ποσοστό   p 

   Ν %    Ν                % 

Εργασία  82 66,1 1512           39,6  .0000 

Με αµοιβή  76 95,0 1065            83,3  .0089 

Οχι οικογενειακό 

πλαίσιο  37 56.1  402              33,2  .0002 

δ. ∆ραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. 

Οι µαθητές που κάνουν µη νόµιµη χρήση ψυχοτρόπων  ουσιών  έχουν περισσότερες 

πιθανότητες από τους µη χρήστες να  ανήκουν σε  µια  πολιτική  οργάνωση, ενώ κατά 

ένα πολύ µεγάλο ποσοστό (92%) δεν είναι  µέλη  πολιτιστικού συλλόγου. Επίσης 



 

 
100

ασχολούνται µε  διάφορα σπορ, όπως κολύµβηση, καταδύσεις, κωπηλασία, σκι 

(θαλάσσιο) και µε πάλη, πυγµαχία, καράτε. Περίπου το  1/4 των χρηστών ασχολείται 

συστηµατικά µε τα  παραπάνω σπορ. Σχετικά µε τα διάφορα παιχνίδια, συνήθως 

ασχολούνται µε ηλεκτρονικά είτε στο σπίτι είτε όχι στο σπίτι, καθώς επίσης µε  

µπιλιάρδο και τάβλι-σκάκι, ενώ  περίπου  τα  3/4 δεν ασχολούνται καθόλου µε 

επιτραπέζια παιχνίδια (πίνακας 48). Ακόµη  από  τα διάφορα σπορ, οι µαθητές, που 

κάνουν χρήση, συνήθως προτιµούν την πάλη-πυγµαχία-καράτε (πίνακας 14 στο 

παράρτηµα). 

Πίνακας 48. Αριθµός  (Ν)  και  ποσοστό (%) των  συγκρινόµενων οµάδων µαθητών 

(χρηστών, µη χρηστών) που δείχνουν τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου των 

µαθητών. 

Μεταβλητή    Χρήστες    Μη χρήστες      Σηµαντικότητα 

 Αριθµός  Ποσοστό Αριθµός  Ποσοστό  p 

   Ν %    Ν               % 

Πολ/κή οργ.     19 15,2 306  8,0 0.011 

Οχι πολι- 

τιστ.σύλλ.       115 92,0 3265 84,9 .0380 

Κολύµβηση 

Συστηµατικά        20 25,3  282  12,5 .0028 

Ευκαιριακά  33 41,8 1008 44,5 

Καθόλου  26 32,9  973 43,0 

Πάλη,καράτε 

Συστηµατικά        16 22,2  164  8,5 .0000 

Ευκαιριακά  14 19,4  182  9,5 

Καθόλου  42 58,3 1577 82,0 

Ηλ/ικά σπίτι 

Καθηµερινά   8 10,0  166  6,3 .0028 

Μερικές φο- 

ρές τη βδοµ.       18 22,5  312 11,9 
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Μερ. φ. µήνα   7  8,8  534 20,4 

Καθόλου  47 58,8 1610 61,4 

Ηλ/ικά όχι στο σπίτι 

Καθηµερινά ή µερ/ές φορές 

τη βδοµάδα  35 38,9  768 27,5 .0332 

Μερ. φ. µήνα  24 26,7  725 26,0 

Καθόλου     31 34,4 1298 46,5 

Μπιλιάρδο 

Καθηµερινά   15 16,3  166  5,9 .0000 

Μερ/ές φορές 

τη βδοµάδα   29 31,5  454 16,2 

Μερ. φ. µήνα      29 31,5  626 22,3 

Καθόλου   19 20,7 1561 55,6 

Τάβλι-σκάκι 

Καθηµερινά   16 16,8  142  5,0 .0000 

Μερ/ές φορές 

τη βδοµάδα   31 32,6  576 20,1 

Μερ. φ. µήνα  31 32,6 1177 41,2 

Καθόλου  17 17,9  964 33,7 

Επιτραπέζια 

Καθηµερινά ή µερ/ές  

Φορ.τη βδοµάδα 

   9 12,3  326 12,3 .0002 

Μερ. φ. µήνα  11 15,1 1008 38,0 

Καθόλου  53 72,6 1322 49,8 

ε. ∆ιαπροσωπικές σχέσεις. 

Οι χρήστες συνήθως δεν έχουν στενή παρέα, ενώ αναφέρουν κατά ένα  µεγάλο  

ποσοστό  (κατά τα 3/4 περίπου)  ότι έχουν µόνιµο στέκι συνάντησης µε την παρέα τους. 

Επίσης οι περισσότεροι αναφέρουν  ότι  το  µόνιµο  στέκι συνάντησης µε την παρέα τους 

βρίσκεται κάπου στο  κέντρο  της πόλης, λιγότεροι ότι δε βρίσκεται στο κέντρο της 
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πόλης και ακόµη λιγότεροι ότι βρίσκεται στη γειτονιά τους (πίνακας 49). 

 

Πίνακας 49. Αριθµός  (Ν)  και  ποσοστό (%) των  συγκρινόµενων οµάδων µαθητών 

(χρηστών, µη χρηστών) που δείχνουν τις διαπροπροσωπικές σχέσεις των µαθητών. 

Μεταβλητή   Χρήστες    Μη χρήστες     Σηµαντικότητα 

 Αριθµός Ποσοστό Αριθµός  Ποσοστό   p 

  Ν %    Ν % 

Οχι παρέα  8  6,5   76  2,0 .0019 

Μόνιµο 

στέκι ναι   91 74,0 1724 45,4 .0000 

Μόνιµο 

στέκι 

Γειτονιά  8  8,7  381 21,4 .0040 

Κέντρο πό- 

λης   64 69,6  967 54,4 

Οχι κέντρo    20 21,7  430 24,2 

 Όσον αφορά τα διάφορα θέµατα συζήτησης, τα θέµατα  σχολείου, οικογένειας,  

βιβλίων  και  πολιτιστικά-κινηµατογραφικά, όσοι είναι χρήστες δεν τα συζητούν 

καθόλου. Τα  οικονοµικά-πολιτικά  θέµατα  οι µισοί από τους χρήστες δεν τα συζητούν 

µε τους γονείς, λιγότεροι  τα  συζητούν µε γονείς και ακόµη λιγότεροι δεν  τα  συζητούν  

καθόλου. Τα θέµατα θρησκείας επίσης σχεδόν οι µισοί δεν τα συζητούν µε γονείς, 

λιγότεροι δεν τα συζητούν καθόλου και µόνο ένα 15% τα συζητά µε γονείς. ∆ηλαδή 

φαίνεται ότι τα παιδιά που παίρνουν µη νόµιµες ψυχότροπες ουσίες έχουν την τάση να 

µη συζητούν µε τους γονείς τους τα διάφορα  θέµατα, γενικά να µην τα συζητούν, και αν 

τα  συζητούν, προτιµούν να τα συζητούν όχι µε τους γονείς, αλλά µε άλλα πρόσωπα  (πί-

νακας 50). 

 

Πίνακας 50. Αριθµός  (Ν)  και  ποσοστό (%) των  συγκρινόµενων οµάδων µαθητών 
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(χρηστών, µη χρηστών) που δείχνουν ποια θέµατα συζητούν οι µαθητές. 

Μεταβλητή    Χρήστες    Μη χρήστες      Σηµαντικότητα 

 Αριθµός Ποσοστό Αριθµός  Ποσοστό        p 

   Ν %    Ν            % 

Θέµ.σχολ. 

Οχι µε γον.     47 41,6 1482           40,2      .0000 

Με γονείς  48 42,5 2072           56,2 

∆ε συζητούν 

καθόλου  18 15,9  136            3,7 

Θέµ.οικον.-πολιτικά 

Οχι µε γον.     56 50,9 1313           38,7      .0194 

Με γονείς  29 26,4 1287           37,9 

∆ε συζητούν 

καθόλου  25 22,7  795          23,4 

Θέµ.οικογεν. 

Οχι µε γον.     37 31,6  909           25,6      .0026 

Με γονείς  64 54,7 2400            67,6 

∆ε συζητούν 

καθόλου  16 13,7  243              6,8 

Θέµατα πολ/κά-κιν/κά 

Οχι µε γον.     76 71,0 2337             70,4      .0364 

Με γονείς   9  8,4  518            15,6 

∆ε συζητούν 

καθόλου  22 20,6  465             14,0 

Θέµ.βιβλίων 

Οχι µε γον.     50 47,2 1860              57,8      .0104 

Με γονείς  12 11,3  456             14,2 

∆ε συζητούν 

καθόλου  44 41,5  903             28,1 

Θέµατα 

θρησκείας 



 

 
104

Οχι µε γον.     50 47,2 1242              38,0      .0000 

Με γονείς  16 15,1  849              26,0 

∆ε συζητούν 

καθόλου  40 37,7 1174              36,0 

 Επίσης όσοι είναι χρήστες, συνήθως χαρακτηρίζουν τη συµπεριφορά του πατέρα και 

της µητέρας ως  προς  τη σχολική επίδοση, 

διασκέδαση και ντύσιµό τους αδιάφορη ή µε θετικά σχόλια  (πίνακας 51). ∆ηλαδή 

φαίνεται ότι υπάρχει µια έλλειψη ενδιαφέροντος από τους γονείς για θέµατα, που 

αφορούν τα παιδιά  τους. 

Πίνακας 51. Αριθµός  (Ν)  και  ποσοστό (%) των  συγκρινόµενων οµάδων µαθητών 

(χρηστών,µη χρηστών) που δείχνουν τις  σχέσεις µε τους γονείς τους. 

 

Μεταβλητή    Χρήστες    Μη χρήστες               Σηµαντικότητα 

 Αριθµός Ποσοστό Αριθµός  Ποσοστό    p 

   Ν %    Ν  % 

Σχ. επίδ. 

Πατέρας 

Αυστηρή  33 28,2  845 23,3    .0004 

Ελαστική  32 27,4 1050 28,9 

Ενθαρ/ική  29 24,8 1385 38,2 

Καλή,αδιάφ.   23 19,7  349  9,6 

Μητέρα 

Αυστηρή  36 29,5  904 24,5 .0000 

Ελαστική  34 27,9  995 27,0 

Ενθαρ/ική  31 25,4 1555 42,2 

Καλή,αδιάφ.     21 17,2 230  6,2 

∆ιασκέδαση 

Πατέρας 
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Αυστηρή  18 15,7  943 26,3 .0000 

Ελαστική  44 38,3 1678 46,9 

Ενθαρ/ική  14 12,2  477 13,3 

Καλή,αδιάφ.     39 33,9  403 13,5 

Μητέρα 

Αυστηρή ή 

κακή  22 18,0  682 18,7 .0000 

Ελαστική  47 38,5 1930 53,0 

Ενθαρ/ική  21 17,2  607 16,7 

Καλή,αδιάφ.     32 26,2  425 11,7 

Ντύσιµο 

Πατέρας 

Αυστηρή  11  9,6  311  8,7 .0039 

Ελαστική  30 26,3 1268 35,7 

Ενθαρ/ική   6  5,3  437 12,3 

Καλή,αδιάφ.     67 58,8 1540 43,3 

Μητέρα 

Αυστηρή ή 

κακή  14 11,6  288  7,9 .0001 

Ελαστική  36 29,8 1492 41,0 

Ενθαρ/ική  11  9,1  682 18,8 

Καλή,αδιάφ.     60 49,6 1174 32,3 

 

στ. Κατάσταση υγείας. 

 Οι χρήστες πιο συχνά από τους µη χρήστες έχουν κάποιο  ψυχολογικό  πρόβληµα  και  

έχουν επισκεφθεί γιατρό ή ψυχολόγο. Το 1/4 περίπου από τους χρήστες αναφέρει ότι 

κάποιος άλλος εκτός από γιατρό ή ψυχολόγο τους  έδωσε ηρεµιστικό  φάρµακο. Επίσης 

κατά  το 1/5  περίπου  αναφέρουν ότι έκαναν απόπειρα κατά του εαυτού τους, ενώ 

περισσότεροι αναφέρουν  ότι σκέφτηκαν να κάνουν κακό στον εαυτό τους, αλλά δεν 

έκαναν, και ακόµη  περισσότεροι  ότι  δε  σκέφτηκαν καθόλου να κάνουν κακό στον 

εαυτό τους (πίνακας 52). 
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Πίνακας 52. Αριθµός  (Ν)  και  ποσοστό (%) των  συγκρινόµενων οµάδων µαθητών 

(χρηστών, µη χρηστών) που δείχνουν την ψυχοπαθολογία των µαθητών. 

 

Μεταβλητή    Χρήστες    Μη χρήστες                  Σηµαντικότητα 

 Αριθµός  Ποσοστό   Αριθµός  Ποσοστό    p 

   Ν % Ν % 

Ψυχ.πρόβλ.+ επ/ψη σε 

γιατρό ή ψυχολόγο 11 14,1  84  6,4     .0158 

Ηρεµιστ.όχι από γιατρό 

ή ψυχολόγο   9 23,7  48  4,9  .0002 

Σκέψη για 

απόπειρα 

Οχι   51 41,5    2589 68,1  .0000 

Ναι,όχι απόπειρα  47 38,2    1040 27,4 

Ναι,απόπειρα   25 20,3 170  4,5 

 

ζ. Κάπνισµα. 

Σχεδόν κατά τα 3/4 οι χρήστες είναι συστηµατικοί  καπνιστές, ενώ πολύ λιγότεροι 

κάπνιζαν στο παρελθόν και ακόµη  λιγότεροι δήλωσαν ότι δεν καπνίζουν καθόλου ή ότι 

έχουν καπνίσει  µερικές φορές µόνο. Περίπου οι µισοί προσπάθησαν  να  σταµατήσουν 

το  κάπνισµα  χωρίς  να  το καταφέρουν, ενώ σχεδόν το 1/3 δεν προσπάθησε καθόλου να 

σταµατήσει το κάπνισµα και µόνο ένα ποσοστό 21,2% το κατάφερε. Συνήθως άρχισαν 

να καπνίζουν σε ηλικία µικρότερη των 13 χρόνων και τις τελευταίες τριάντα  µέρες πριν  

τη  διεξαγωγή  της έρευνας κάπνισαν πάνω από ένα πακέτο τσιγάρα τη µέρα (πίνακας 

53). 
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Πίνακας 53. Αριθµός  (Ν)  και  ποσοστό (%) των  συγκρινόµενων οµάδων  µαθητών  

(χρηστών, µη χρηστών)  που δείχνουν τη σχέση των µαθητών µε το κάπνισµα. 

Μεταβλητή    Χρήστες    Μη χρήστες      Σηµαντικότητα 

 Αριθµός  Ποσοστό    Αριθµός   Ποσοστό   p 

   Ν %   Ν % 

Κάπνισµα 

Οχι   4  3,2    2174 56,7 .0000 

Μερικ.φορές   9  7,2 644 16,8 

Συστηµατικά 

στο παρελθόν    17 13,6 184  4,8 

Συστ/κά τώρα    95 76,0 832 21,7 

Προσπ.διακ. 

καπνίσµαυος 

Οχι  42 35,6 483 30,0 .0002 

Ναι,δεν το 

κατάφεραν  51 43,2 488 30,3 

Ναι,τοκατάφεραν 

  25 21,2  641 39,8 

Ηλικ. έναρξ. 

καπνίσµατος 

<13 χρόνων  17 14,3  104  6,5      .0027 

Ποσότητα 

τσιγάρων 

>1 πακέτο 

τσιγάρα τη 

µέρα  49 45,8  237 18,5      .0000 
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η. Ποτά. 

Ένα πολύ µικρό ποσοστό από τα παιδιά που κάνουν χρήση (6.4%) δηλώνει ότι δεν 

πίνει καθόλου καφέδες, ενώ ένα αρκετά  µεγάλο ποσοστό πίνει µέχρι 19 καφέδες και 

περίπου το 1/5 πάνω από 20 καφέδες  τη βδοµάδα. Σχετικά µε  το αλκοόλ, η  πλειοψηφία 

των χρηστών έχει ζαλιστεί και έχει µεθύσει µέχρι 19 φορές και περίπου το 1/3  πάνω  

από 20  φορές. Οσον  αφορά την κατανάλωση µπύρας τις τελευταίες 30 µέρες πριν τη 

διεξαγωγή της έρευνας, η πλειοψηφία δηλώνει ότι έχει πιει µέχρι 19 φορές. Σχετικά µε το  

κρασί  ή άλλο οινοπνευµατώδες ποτό, οι περισσότεροι ήπιαν πάνω από 10 φορές τις  

τελευταίες  30 µέρες πριν τη διεξαγωγή της έρευνας. Σχεδόν οι µισοί επίσης έχουν πιει 

µέχρι 9  φορές 5 ή περισσότερα ποτά στη σειρά. Συνήθως το ποτό τους έχει δη-

µιουργήσει προβλήµατα µε τους γονείς και πίνουν κατά τη  συντριπτική πλειοψηφία 

(83,1%) σε µπαρ (πίνακας 54). 

Πίνακας 54. Αριθµός  (Ν)  και  ποσοστό (%) των  συγκρινόµενων οµάδων µαθητών 

(χρηστών, µη χρηστών), που  δείχνουν  τη χρήση καφέ και αλκοόλ. 

Μεταβλητή    Χρήστες    Μη χρήστες       Σηµαντικότητα 

 Αριθµός  Ποσοστό Αριθµός   Ποσοστό        p 

   Ν %    Ν % 

Καφές 

Καθόλου   8 6,4 847 22,1    .0000 

< 19 φορές  89 71,2 2743 71,3 

> 20 φορές  28 22,4  256  6,7 

Ζάλη 

Καθόλου  20 16,0 1783 46,3       .0000 

< 19 φορές  67 53,6 1610 41,8 

> 20 φορές  38 30,4  455 11,8 

Μεθύσι 

Καθόλου  14 11,2 2201 57,2       .0000 

< 19 φορές  67 63,6 1309 34,0 
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> 20 φορές  44 35,2  330  8,8 

Μπύρα 

Καθόλου  12 10,4 1061 31,9  .0000 

< 19 φορές  72 62,6 2134 64,1 

> 20 φορές  31 27,0  132  4,0 

Κρασί 

Καθόλου  39 35,8 1544 46,9  .0000 

< 19 φορές  47 43,1 1516 46,0 

> 20 φορές  23 21,1  235  7,1 

Άλλο ποτό 

Καθόλου  16 15,0 1443 49,9  .0000 

< 19 φορές  48 44,9 1255 43,4 

> 20  43 40,2  195  6,7 

5 ή > 5 ποτά 

Καθόλου  12  9,7 1862 51,2  .0000 

< 9 φορές  60 48,4 1510 41,5 

> 10 φορές  52 41,9  265  7,3 

Πρόβληµα 

λόγω ποτού 

µε γονείς  21 18,8  218  6,3  .0000 

Πίνει 

Σε µπαρ  103 83,1 1616 43,5  .0000 

θ. Φάρµακα. 

 Οι  περισσότεροι  από  αυτούς  που είναι χρήστες έχουν πάρει φάρµακα είτε µε 

σύσταση γιατρού είτε  χωρίς  σύσταση γιατρού. Συγκεκριµένα, ηρεµιστικά  χωρίς  

σύσταση  γιατρού  σε όλη  τη διάρκεια της ζωής τους έχουν πάρει σχεδόν τα 2/3, τους 

τελευταίους δώδεκα µήνες περίπου οι µισοί και τις τελευταίες τριάντα µέρες σχεδόν το 

1/4. Επίσης παίρνουν υπνωτικά µε  σύσταση γιατρού. Υπνωτικά  χωρίς  σύσταση  
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γιατρού έχουν πάρει σε όλη τους τη ζωή σχεδόν οι µισοί,ενώ λιγότεροι τους 12 

τελευταίους µήνες και ακόµη λιγότεροι τις τελευταίες 30 µέρες. ∆ιεγερτικά επίσης χωρίς 

σύσταση γιατρού έχει πάρει το 1/5 περίπου σε όλη του τη ζωή και µόνο το 1/10 τους 

τελευταίους 12 µήνες πριν τη διεξαγωγή της έρευνας. Επίσης αναφέρουν ότι υπάρχουν  

φάρµακα που τους προκαλούν καλή διάθεση (πίνακας 55). 

Πίνακας 55. Αριθµός  (Ν)  και  ποσοστό (%) των  συγκρινόµενων οµάδων  µαθητών  

(χρηστών,µη χρηστών)  που δείχνουν  τη χρήση φαρµάκων από τους µαθητές. 

Μεταβλητή    Χρήστες    Μη χρήστες     Σηµαντικότητα 

 Αριθµός Ποσοστό Αριθµός  Ποσοστό   p 

  Ν %  Ν              % 

Φάρµακα 

µε σύσταση ή όχι 

γιατρού 76 61,8    1421        37,6  .0000 

Ηρεµ.χωρίς 

σύσταση γιατ. 

Σε όλη τη ζωή  44 68,8     142        11,9  .0000 

12 µήνες 

πριν έρευνα 30 47,6 85             7,2  .0000 

30 µέρες 

πριν έρευνα 14 23,7 39             3,3  .0000 

Υπνωτικά µε 

σύσταση γιατ.   9  12,5 61             4,8  .0208 

Υπνωτ.χωρίς 

σύσταση γιατ. 

Σε όλη τη ζωή  29 43,9 55 4,6 .0000 

12 µήνες 

πριν έρευνα 17 27,4 31 2,6 .0000 

30 µέρες 

πριν έρευνα  6  9,5  8 0,7 .0000 
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∆ιεγ.χωρίς 

σύσταση γιατ. 

Σε όλη τη ζωή  15 22,4 40 3,3 .0000 

12 µήνες 

πριν έρευνα  7 10,9 23 1,9 .0009 

Φάρµακα που 

προκαλούν 

καλή διάθεση   12 32,4 53 9,7 .0005 

 Ανακεφαλαιώνοντας, τα  παιδιά  που παίρνουν µη νόµιµες ψυχότροπες ουσίες 

παρουσιάζουν την εξής εικόνα: Ως  προς το  φύλο είναι κυρίως αγόρια. Επίσης φοιτούν 

στην Τεχνική  Εκπαίδευση, εργάζονται, παρουσιάζουν µια αποµάκρυνση  από  την 

οικογένεια και διαθέτουν χρήµατα, τα οποία κυρίως προέρχονται από προσωπική 

εργασία  και  όχι  από  την οικογένεια. Επίσης οι γονείς τους δε δείχνουν ενδιαφέρον για 

τα θέµατα που τα αφορούν.Επιπλέον  δεν  έχουν πολιτιστικά ενδιαφέροντα, ούτε στενή 

παρέα, ενώ ασχολούνται µε διάφορα σπορ και παιχνίδια, όπως  κολύµβηση, καράτε, 

ηλεκτρονικά, τάβλι-σκάκι και µπιλιάρδο. Παρουσιάζουν κάποιο ψυχολογικό πρόβληµα  

και  καπνίζουν, πίνουν καφέδες, αλκοόλ και παίρνουν  φάρµακα σε µεγαλύτερο  ποσοστό  

από ό,τι τα παιδιά που δεν παίρνουν µη νόµιµες ψυχότροπες ουσίες. 

    

2.2.2. Υποθέσεις που επαληθεύτηκαν. 

 Επαληθεύτηκαν οι απλές υποθέσεις ότι οι µαθητές, που  χρησιµοποιούν µη νόµιµες 

ουσίες συνήθως είναι αγόρια, φοιτούν στην Τεχνική  Εκπαίδευση  και  παρουσιάζουν µια 

προοδευτική αύξηση της εµπειρίας µε µη νόµιµες ουσίες, ανάλογα µε την αύξηση της 

ηλικίας. Επίσης ότι είναι πιο πιθανό να απουσιάζει ο  πατέρας ή η µητέρα τους από το 

σπίτι, η εκπαίδευση του πατέρα και της µητέρας να είναι υψηλή, να διαθέτουν ατοµικό 

δωµάτιο, να  εργάζονται µε αµοιβή και όχι σε οικογενειακό πλαίσιο. 

 Σχετικά  µε  τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, επαληθεύτηκε ότι οι χρήστες 

δε συµµετέχουν σε πολιτιστικό  σύλλογο και δεν ασχολούνται καθόλου µε επιτραπέζια 

παιχνίδια. 

 Επίσης επαληθεύτηκε ότι τα παιδιά, που κάνουν χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων 

ουσιών, έχουν µόνιµο στέκι  συνάντησης  µε την παρέα τους, το οποίο βρίσκεται κάπου 
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στο κέντρο της πόλης και ότι, από τα διάφορα θέµατα συζήτησης, που παρουσίασαν  

στατιστικά σηµαντική διαφορά µε την  εξαρτηµένη  µεταβλητή, κανένα δε συζητούν µε 

γονείς. 

 Όσον αφορά τη  συµπεριφορά  του  πατέρα  και της µητέρας των χρηστών ως προς τη 

σχολική επίδοση, τη διασκέδαση και το ντύσιµό τους, επαληθεύτηκε η υπόθεση ότι  

χαρακτηρίζεται  από τα παιδιά τους αδιάφορη ή µε θετικά σχόλια. 

 Επίσης επαληθεύτηκε ότι είχαν κάποιο ψυχολογικό πρόβληµα στη διάρκεια της ζωής 

τους και επισκέφθηκαν γιατρό ή ψυχολόγο και ότι κάποιος άλλος, εκτός από γιατρό ή 

ψυχολόγο τους έδωσε  ηρεµιστικό. Επιπλέον ότι σκέφτηκαν να  κάνουν  κακό στον 

εαυτό τους και ότι έκαναν απόπειρα. 

 Σχετικά µε το κάπνισµα, επαληθεύτηκε ότι, όσοι είναι χρήστες συνήθως καπνίζουν 

συστηµατικά, πάνω από ένα πακέτο τσιγάρα τη µέρα, προσπάθησαν  να  κόψουν  το 

κάπνισµα αλλά δεν µπόρεσαν, και άρχισαν να καπνίζουν σε νεαρή σχετικά ηλικία, 

δηλαδή  µικρότερη των 13 χρόνων. 

 Όσον αφορά τα ποτά, επιβεβαιώθηκε ότι οι  χρήστες συνηθίζουν να πίνουν αρκετούς 

καφέδες τη βδοµάδα και ότι έχουν  ζαλιστεί και µεθύσει περισσότερες φορές από τους 

µη χρήστες. Ακόµη ότι η µπύρα, το κρασί ή άλλο οινοπνευµατώδες ποτό που 

κατανάλωσαν τις τελευταίες 30 µέρες είναι σε αυξηµένα  επίπεδα, όπως  και οι  φορές  

που  ήπιαν  5 ή περισσότερα ποτά στη σειρά. Επίσης επιβεβαιώθηκε  ότι  το ποτό τους 

δηµιούργησε πρόβληµα µε τους γονείς  και  ότι  συνήθως πίνουν µόνοι ή µε παρέα, 

συνήθως σε µπαρ. 

 Τέλος  επαληθεύτηκε  ότι  παίρνουν σε µεγαλύτερο ποσοστό από τους άλλους µαθητές 

φάρµακα ηρεµιστικά, υπνωτικά, διεγερτικά, παυσίπονα ή άλλα είτε µε σύσταση γιατρού 

είτε  χωρίς  σύσταση γιατρού και ότι υπάρχουν φάρµακα που τους προκαλούν καλή διά-

θεση. 

 

 

2.3. Ελεγχος  της  υπόθεσης της αλληλεπίδρασης µε απλούστερα συστήµατα. 

 

 Τα  δεδοµένα  της  πρώτης  ανάλυσης αποτελούν ισχυρή ένδειξη υπέρ της γενικότερης 

υπόθεσης, ότι τα άτοµα που προτιµούν τις αλληλεπιδράσεις µε κατώτερα συστήµατα 
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παρά µε  ίσα ή ανώτερα, δηλαδή οι µαθητές που παίρνουν σε µεγαλύτερο ποσοστό από 

ό,τι οι υπόλοιποι µαθητές φάρµακα, πίνουν πολύ περισσότερους καφέδες, µπύρα, κρασί 

ή άλλο οινοπνευµατώδες ποτό, καπνίζουν  συστηµατικά και ασχολούνται µε 

ηλεκτρονικά, κάνουν επίσης χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών σε µεγαλύτερο  

ποσοστό  (πίνακας 56). Ενώ τα άτοµα που προτιµούν τις διαπροσωπικές, κοινωνικές και 

πολιτισµικές αλληλεπιδράσεις, δηλαδή οι µαθητές οι οποίοι έχουν καλές σχέσεις µε την 

οικογένειά τους, ανήκουν σε  πολιτιστικό σύλλογο, έχουν στενή παρέα και συζητούν 

θέµατα βιβλίων είναι τα άτοµα που συνήθως δεν κάνουν χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων 

ουσιών (πίνακας 57). 

 

Πίνακας  56.  Συγκεντρωτικά  αποτελέσµατα  που  δείχνουν  τον αριθµό  (Ν)  και 

ποσοστό (%) των συγκρινόµενων οµάδων µαθητών (χρηστών, µη χρηστών) και  

αφορούν  την  "αλληλεπίδραση"  µε κατώτερα συστήµατα. 

 Χρήση   Χρήστες   Μη χρήστες    Σηµαντικότητα 

    Ν      %    Ν   %  p 

  Φάρµακα  76  61,8    1421   37,6 .0000 

 Ηρεµ.χωρίς ιατρ. 

 σύσταση 

  Ολόκ.ζωή   44  68,8   142   11,9 .0000 

  12 µήνες 

  πριν 30  47,6 85 7,2 .0000 

  30 µέρες 

  πριν 14  23,7 39 3,3 .0000 

  Υπνωτικά 

  µε ιατρ. 

  σύσταση  9  12,5 61 4,8 .0208 

 Υπνωτ.χωρίς ιατρ. 

σύσταση 

  Ολόκ.ζωή   29  43,9 55 4,6 .0000 

  12 µήνες 
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  πριν 17  27,4 31 2,6 .0000 

  30 µέρες 

  πριν  6   9,5  8 0,7 .0000 

∆ιεγ.χωρίς ιατρ. 

σύσταση 

  Ολόκ.ζωή   15  22,4 40 3,3 .0000 

  12 µήνες 

  πριν  7  10,9 23 1,9 .0009 

  Φάρµ.που 

  προκαλούν 

  καλή διάθεση 

  12  32,4   53  9,7 .0005 

 Καφές εβδ. 

 Καθόλου  8   6,4  847 22,1 .0000 

 <19 καφ.   89  71,2 2743 71,3 

 >20 καφ.   28  22,4  256  6,7 

 Ζάλη λόγω 

 αλκοόλ 

 Καθόλου 20  16,0 1783 46,3 .0000 

 <19 φορές  67  53,6 1610 41,8 

 >20 φορές  38  30,4  455 11,8 

 Μεθύσι 

 Ολόκ.ζωή 

 Καθόλου 14  11,2 2201 57,2 .0000 

 <19 φορές  67  63,6 1309 34,0 

 >20 φορές  44  35,2  330  8,8 

30 µέρες 

πριν 

 Μπύρα 

 Καθόλου 12  10,4 1061 31,9 .0000 

 <19 φορ.   72  62,6 2134 64,1 
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 >20 φορ.   31  27,0  132  4,0 

 Κρασί 

 Καθόλου 39  35,8 1544 46,9 .0000 

 <9 φορές   47  43,1 1516 46,0 

 >10 φορ.   23  21,1  235  7,1 

 Αλλο ονοπνευµατ. 

 Καθόλου 16  15,0 1443 49,9 .0000 

 <9 φορές   48  44,9 1255 43,4 

 >10 φορ.   43  40,2  195  6,7 

 >5 ποτά 

 στη σειρά 

 Καθόλου 12   9,7 1862 51,2 .0000 

 <9 φορές   60  48,4 1510 41,5 

 >10 φορ.   52  41,9  265  7,3 

 Κάπνισµα 

 Οχι    4   3,2 2174 56,7 .0000 

 Μερικ.φ.    9   7,2  644 16,8 

 Συστηµα- 

 τικά πριν  17  13,6  184  4,8 

 Ναι,συστη- 

 µατικά 95  76,0  832 21,7 

 Προσπάθ. ∆ιακοπής καπνίσµ. 

 Οχι 42  35,6  483 30,0 .0002 

 Ναι,µάταια 51  43,2  488 30,3 

 Ναι,το 

 κατάφεραν 25  21,2  641 39,8 

 Κάπνισµα 30 µέρες πριν 

 >1 πακέτο 

 τη µέρα 49  45,8  237 18,5 .0000 

 Παιχνίδια Ηλεκτρονικ. στο σπίτι 

 Καθηµερινά  8  10,0  166  6,3 .0028 



 

 
116

 Μερικές φ. 

 τη βδοµ.   18  22,5  312 11,9 

 Μερικές φ. 

 το µήνα  7   8,8  534 20,4 

 Καθόλου 47  58,8 1610 61,4 

 Ηλεκτρονικ. Όχι σπίτι

 Καθηµερινά 

 ή µερ. φ. 

 τη βδοµ.           35  38,9 768          27,5        .0332 

 Μερικ. φ. 

 το µήνα             24  26,7 725         26,0 

 Καθόλου          31  34,4    1298       46,5 

Πίνακας 57. Αριθµός  (Ν)  και  ποσοστό (%) των  συγκρινόµενων οµάδων µαθητών 

(χρηστών, µη χρηστών) που δείχνουν τις αλληλεπιδράσεις µε "όµοια" ή "ανώτερα" 

συστήµατα. 

Μεταβλητή   Χρήστες   Μη χρήστες     Σηµαντικότητα 

  Αριθµός Ποσοστό   Αριθµός  Ποσοστό        p 

   Ν       %   Ν        % 

Πολιτιστι- 

στικός σύλλ.    10        8.0 582        15.1     .0380 

Στενή παρέα    115       93.5    3750        98.0     .0008 

Συζητά για 

βιβλία 

Ναι     62       58.5    2316        71.9 

∆ε συζητούν      44       41.5 903        28.1     .0036 

 Ανακεφαλαιώνοντας τον έλεγχο της υπόθεσης της αλληλεπίδρασης µε απλούστερα 

συστήµατα, µπορούµε να πούµε ότι οι µαθητές που προτιµούν  τις αλληλεπιδράσεις µε 
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κατώτερα συστήµατα, συνήθως κάνουν χρήση, ενώ οι µαθητές, που προτιµούν τις  

αλληλεπιδράσεις µε ίσα ή ανώτερα συστήµατα,συνήθως δεν κάνουν χρήση. 

2.4. Αποτελέσµατα  στατιστικού  ελέγχου των αθροιστικών δεικτών. 

Πολυπαραγοντικό µοντέλο. 

 Κατά την ανάλυση της λογιστικής παλινδρόµησης για τον έλεγχο των  αθροιστικών  

δεικτών  και της σειράς σπουδαιότητάς τους, που  επηρεάζουν  τη χρήση ή όχι µη 

νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών, πρόκυψε ο επόµενος πίνακας 58, που περιλαµβάνει τους  

εκτιµηθέντες συντελεστές (στήλη Β), το σταθερό σφάλµα αυτής της εκτίµησης (στήλη 

S.E.), τις σχετικές δοκιµασίες  σηµαντικότητας (στήλες Wald, df, sign.) και τους  

πολλαπλασιαστές  του λόγου πιθανοτήτων  (στήλη exp (β)). Επίσης  περιλαµβάνει  

(στήλη R) τις  µερικές  συσχετίσεις  (partial correlations)  µεταξύ της εξαρτηµένης 

µεταβλητής και των ανεξάρτητων. 

 

  Πίνακας 58. 

Μεταβλητή B S.E.    Wald   df  Sig  R    Exp(B) 

Ύπαρξη .5565 .1108 25.2367  1 .0000 .16021.7446 

χρηµάτων 

Επικοινωνία -.2368 .1055 5.0406  1 .0248  -.0580 .7891 

µε γονείς, 

έλεγχος από 

γονείς 

Επικ/νία .1020 .0859 1.4089  1 .2352 .00001.1074 

µε συν/κους 

Ενασχόληση  -.0583 .1177 .2456  1 .6202.0000 .9433 

µε πνευµατι- 

κά θέµατα 

Τρόπος ζω- .2161 .0598 13.0480  1 .0003.1105 1.2413 

ής ενισχυτικός στη χρήση 

Ψυχοπαθο- .5692 .0988 33.1650  1 .0000.1855 1.7669 

λογία 
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Στάση γον.  -.0892 .0600 2.2132  1 .1368  -.0153 .9147 

ως προς ευχ/σεις και κατ/σµό 

Ευχ/ση µε .6204 .0671 85.4442  1 .0000.3036 1.8596 

ουσίες 

 Παρατηρούµε  ότι  οι συντελεστές των µεταβλητών "επικοινωνία µε  συνοµηλίκους",  

"ενασχόληση  µε  πνευµατικά  θέµατα"  και "στάση  γονέων  ως προς ευχαριστήσεις και 

καταναλωτισµό"  δεν είναι σηµαντικά διαφορετικοί από το µηδέν, εποµένως οι  

µεταβλητές  αυτές  δεν  επηρεάζουν  το λόγο των πιθανοτήτων, όταν λαµβάνονται υπόψη 

οι υπόλοιπες. Οι µεταβλητές "ευχαρίστηση µε ουσίες", "ψυχοπαθολογία", "ύπαρξη 

χρηµάτων" και "τρόπος  ζωής ενισχυτικός στη χρήση" έχουν  όλες  θετικούς 

συντελεστές, που διαφέρουν σηµαντικά από το µηδέν, εποµένως συνδέονται µε  αύξηση 

του λόγου των πιθανοτήτων. Π.χ.αύξηση µιας  µονάδας στην κλίµακα µέτρησης της 

µεταβλητής "ευχαρίστηση µε  ουσίες" πολλαπλασιάζει την πιθανότητα χρήσης κατά µια 

1.86 φορές, δηλαδή σχεδόν τη διπλασιάζει, ενώ αύξηση κατά µία µονάδα στην κλίµακα 

µέτρησης της µεταβλητής "τρόπος ζωής ενισχυτικός στη  χρήση"  την αυξάνει µόνο κατά 

24% ως προς την πιθανότητα µη χρήσης. Αντίθετα για τη µεταβλητή "επικοινωνία µε 

γονείς και  έλεγχος  από  γονείς", ο  συντελεστής  είναι αρνητικός, δηλαδή αύξηση µιας 

µονάδας στην κλίµακα  µέτρησης  της "επικοινωνίας µε  γονείς  και  ελέγχου από γονείς" 

ελαττώνει την πιθανότητα χρήσης. 

Για να εκτιµηθεί κατά πόσο ένα  λογιστικό  µοντέλο έχει καλή προσαρµογή στα 

δεδοµένα (goodness of fit) εξετάζεται η  πιθανοφάνεια  (likelihood),  δηλαδή  η  

πιθανότητα  εµφάνισης των παρατηρήσεων  µε  την  προυπόθεση ότι ισχύει το µοντέλο 

αυτό. Συγκρίνοντας  την  πιθανοφάνεια του υπό συζήτηση µοντέλου  µε αυτή  του  

"τέλειου"  µοντέλου  µε  τη  δοκιµασία χ2, βρέθηκε χ2    = 657.9, p=1.000. Η υψηλή  

τιµή  σηµαντικότητας υποδεικνύει  ότι  το  µοντέλο δεν απέχει σηµαντικά από το 

"τέλειο". Συγκρίνοντας  την  πιθανοφάνεια  του υπό συζήτηση µοντέλου µε αυτήν  ενός  

µοντέλου  που  δεν  περιλαµβάνει  καµµία από τις ανεξάρτητες  µεταβλητές, δηλαδή  

ελέγχοντας  την  υπόθεση ότι όλοι  οι  συντελεστές  είναι  ταυτόχρονα  µηδέν  βρέθηκε  

ότι χ2 =247.5 , p< 0.001.To στατιστικό σηµαντικό αποτέλεσµα αυτής της δοκιµασίας 

υποδεικνύει ότι οι ανεξάρτητες µεταβλητές µπορούν σε σηµαντικό βαθµό να 

προβλέψουν αν κάποιος είναι ή  δεν είναι χρήστης. 
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Στη συνέχεια  εφαρµόστηκε  η  προοδευτική  βηµατική  µέθοδος (Forward Stepwise 

Selection) προκειµένου να εξαιρεθούν από το µοντέλο οι µεταβλητές που δεν 

επηρεάζουν το λόγο πιθανοφάνειας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν  ότι  στο µοντέλο 

περιλαµβάνονται κατά σειρά σπουδαιότητας οι εξής µεταβλητές : "ευχαρίστηση µε 

ουσίες",  "ψυχοπαθολογία",  "ύπαρξη  χρηµάτων",  "τρόπος ζωής ενισχυτικός στη 

χρήση" και "επικοινωνία µε γονείς και έλεγχος από γονείς". Στον πίνακα 59 φαίνονται οι 

συντελεστές των  µεταβλητών  αυτών. Επίσης  φαίνεται ότι πέραν αυτών καµµία  από τις 

υπόλοιπες δε φτάνει ούτε το 0.10 επίπεδο σηµαντικότητας, που 

απαιτείται για την εισαγωγή της στο µοντέλο. 

 

 

   Πίνακας 59 

Μεταβλητές που περιλαµβάνονται στο µοντέλο  

Μεταβλητή   B  S.E.    Wald df  Sig       R   Exp(B) 

Υπαρξη .5259 .1091 23.2540 1 .0000   .1532 1.6920 

χρηµάτων 

Επικοινωνία-.2384 .1039 5.2596 1 .0218  -.0600 .7879 

µε γονείς 

και έλεγχος 

από γονείς 

Τρόπος ζω-.2108 .0595 12.5402 1 .0004   .1079  1.2347 

ής ενισχυτικός στη χρήση 

Ψυχοπαθο-.5897 .0964 37.4324 1 .0000   .1978  1.8034 

λογία 

Ευχ/ση µε .6184 .066287.1511 1 .0000   .3067  1.8560 

ουσίες 

constant  -8.0417 .6266164.7350 1 .0000 

Μεταβλητές που δεν περιλαµβάνονται στο µοντέλο 

Residual Chi Square     4.532  with   3  df    Sig = .2095 

Μεταβλητή 



 

 
120

Επικ/νία 1.9159    1  .1663   .0000 

µε συνοµηλίκους 

Ενασχόληση .8206    1  .3650   .0000 

µε πνευµατικά θέµατα 

Στάση γο- 2.5517    1  .1102   .0247 

νέων ως προς ευχαριστήσεις και 

καταν/σµό 

Εποµένως συµπεραίνουµε ότι: 

α) Οσο µεγαλύτερη είναι η βαθµολογία στην κλίµακα "ευχαρίστησης µε ουσίες", 

"ψυχοπαθολογίας", "ύπαρξης χρηµάτων", "τρόπου ζωής  ενισχυτικού  τη χρήση" και 

µικρότερη η βαθµολογία  στην κλίµακα "επικοινωνίας µε γονείς και ελέγχου από γονείς", 

τόσο πολλαπλασιάζεται  ο  κίνδυνος  να γίνει ένας µαθητής χρήστης. 

β) Εφόσον  ληφθούν  υπόψη τα επίπεδα των παραγόντων  αυτών, η βαθµολογία στην 

κλίµακα "επικοινωνίας µε συνοµηλίκους", "ενασχόλησης µε πνευµατικά θέµατα" ή 

"στάσης γονέων ως προς ευχαριστήσεις  και  καταναλωτισµό"  δε  σχετίζονται µε 

αύξηση της πιθανότητας χρήσης. 

 Κατά την επανάληψη της λογιστικής παλινδρόµησης, αφού  εξαιρέθηκε µε τυχαίο 

τρόπο ένα  µεγάλο  µέρος από τις περιπτώσεις µη χρηστών ώστε ο τελικός  αριθµός  τους 

να είναι περίπου διπλάσιος από τους χρήστες, η βηµατική ανάλυση έδειξε τα 

αποτελέσµατα, που παρουσιάζονται στον επόµενα πίνακα 60. 



 

 
121

  Πίνακας 60. 

Μεταβλητές που περιλαµβάνονται στο µοντέλο 

Μεταβλητή     Β  S.E.     Wald    df    Sig    R    Exp(B) 

Ύπαρξη  .4890   .1645    8.8352    1   .0030  .1291  1.6307 

χρηµάτων 

Επικοι-  -.3624   .1594    5.1678    1   .0230 -.0879 .6960 νωνία µε 

γονείςκαι έλεγχος από γονείς 

Τρόπος ζω- .2375 .0936    6.4427    1   .0111  .1041 1.2680 

   ής εν/κός στη χρήση 

Ψυχοπαθο- .6357   .1568 16.4314    1   .0001  .1876  1.8884 

λογία 

Στάση -.1969   .0827 5.6739    1   .0172 -.0946   .8213 

Γονέων ως προς 

ευχ/σεις και κατ/σµό 

Ευχαρί-   .8239   .1168 49.7256    1   .0000  .3411 2.2794 

στηση µε ουσίες 

Constant-4.8099  1.0225 22.1271    1   .0000 

Μεταβλητές που δεν περιλαµβάνονται στο µοντέλο Residual Chi Square    

 .583  with   2 df    Sig=  .7473  

Μεταβλητή      Score df        Sig        R 

Επικ/νία µε    .5827  1      .4453    .0000 συνοµ/κους 

Ενασχόληση     .0577  1      .8102    .0000 

µε πνευµατικά θέµατα 

 Παρατηρούµε ότι στις σηµαντικές µεταβλητές προστίθεται η µεταβλητή "στάση  

γονέων  ως προς ευχαριστήσεις και καταναλωτισµό"  µε  αρνητικό  πρόσηµο, ενώ οι 

συντελεστές των υπόλοιπων παραµένουν  περίπου  στα  ίδια επίπεδα. Εποµένως 

συµπεραίνοµε ότι  όσο  περισσότερο  αυστηροί-απορριπτικοί  είναι οι γονείς (χαµηλή 

βαθµολογία στη µεταβλητή "στάση γονέων ως προς  ευχαριστήσεις και 

καταναλωτισµό"), τόσο αυξάνει η πιθανότητα χρήσης. 

 Ανακεφαλαιώνοντας, η ανάλυση λογιστικής παλινδρόµησης οδήγησε στη δηµιουργία 

ενός µοντέλου πολυπαραγοντικού, µε ιεραρχική σειρά των παραγόντων, που επηρεάζουν 
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τη χρήση. Το  µοντέλο αυτό κατά ένα µεγάλο βαθµό µπορεί να προβλέψει ποιοι νέοι  θα 

κάνουν χρήση και παρουσιάζεται στον αµέσως επόµενο πίνακα. 

 

 

Πίνακας 61. Πολυπαραγοντικό µοντέλο της χρήσης µη νόµιµων ψυχοτρόπων  ουσιών  

µε  ιεραρχική  σειρά των παραγόντων που την επηρεάζουν. 

      α.Τσιγάρο 

 1.Ευχαρίστηση  β.Καφές 

    µε  γ.Μπύρα 

   ουσίες  δ.Κρασί    

        ε.Αλλο οινοπνευµατώδες 

 

α.Ψυχολογικό πρόβληµα   

β.Χορήγηση φαρµάκου από 

 2.Ψυχοπαθολογία   γιατρό ή ψυχολόγο λόγω 

       του ψυχολογ.προβλήµατος 

Μ Η      γ.Απόπειρα αυτοκτονίας 

Ν Ο Μ Ι Μ Η 

     α.Ανώτερη-ανώτατη εκπ/ση πατέρα 

Χ Ρ Η Σ Η 3.Ύπαρξη 

  χρήµατος β.Ατοµικό δωµάτιο 

Ψ Υ Χ Ο Τ Ρ Ο -     γ.Εργασία µε αµοιβή 

Π Ω Ν 

     α.Επιθετική συµπεριφορά 

Ο Υ Σ Ι Ω Ν 4.Τρόπος ζωής   (πάλη,πυγµαχία,καράτε) 

  ενισχυτικός β.Ηλεκτρονικά στο σπίτι 

  στη χρήση γ.Ηλεκτρονικά όχι στο σπίτι 

     δ.Μπιλιάρδο 
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     α.Απουσία γονέων από το σπίτι 

 5.Ελλιπής επι- β.∆ε συζητά µε γονείς 

  κοινωνία µε   θέµατα: 

  γονείς και ελ-   Ι.  Σχολείου 

  λιπής έλεγχος   ΙΙ. Οικονοµικά-πολιτικά 

  από γονείς   ΙΙΙ.Οικογενιακά 

          ΙV. Πολιτιστικάκινηµατογραφικά 

       V.  Βιβλίων 

       VI. Θρησκείας 

 

6.Στάση γονέων α.Συµπεριφορά γονέων ως 

  ως προς ευχα-  προς 

διασκέδαση : αυστηρή 

  ριστήσεις και  ή µε αρνητικά 

σχόλια 

καταναλωτισµό  β.Συµπεριφορά 

γονέων ως προς ντύσιµο : αυστηρή ή 

µε αρνητικά σχόλια 
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 3.               Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η 

 Με βάση τα αποτελέσµατα, η συζήτηση, που θα  ακολουθήσει, θα αναφερθεί  πρώτα  στα 

γενικά χαρακτηριστικά του δείγµατος και κατόπιν στους επιµέρους παράγοντες που επιδρούν 

στη χρήση  µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών και στην υπόθεση της αλληλεπίδρασης µε 

απλούστερα συστήµατα. Μετά θα αναφερθεί στην ανάλυση λογιστικής παλινδρόµησης των 

αθροιστικών δεικτών (που  δηµιουργήθηκαν για τον προσδιορισµό της οµάδας υψηλού κινδύνου 

για  τη χρήση  ανάµεσα  στο µαθητικό πληθυσµό) και τέλος θα συζητήσει κατά πόσο το 

µοντέλο, που προσδιορίζει την οµάδα υψηλού  κινδύνου υποστηρίζει την υπόθεση της 

αλληλεπίδρασης µε απλούστερα συστήµατα. 

 

3.1. Γενικά χαρακτηριστικά. 

Όπως  φάνηκε  από  τα περιγραφικά αποτελέσµατα, η πλειοψηφία του πληθυσµού της έρευνας 

(54,0%) φοιτά σε Γενικά Λύκεια  και η οικογένειά τους είναι ολιγοµελής, που διαµένει  σε σπίτι 

µε πέντε δωµάτια κατά µέσο όρο. Επίσης η συντριπτική  πλειοψηφία (85,9%)  αναφέρει  ότι  η 

οικογένεια τους έχει αυτοκίνητο και 61%  ότι  διαθέτουν  ατοµικό δωµάτιο στο σπίτι τους. 

Ακόµη το 62,8% (37,5% για τα αγόρια και 85,2% για τα κορίτσια) δεν εργάζεται. Τα στοιχεία 

αυτά υποδηλώνουν ότι ο µαθητικός  πληθυσµός της έρευνας ζει µε σχετική οικονοµική άνεση. 

 Λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (1988), όπου 

φαίνεται  ότι α) ο  αερολιµένας του Ηρακλείου παρουσιάζει τους περισσότερους επιβάτες από 

αφίξεις ναυλωµένων πτήσεων (charters) από ό,τι οι υπόλοιποι αερολιµένες  της  Ελλάδας κατά 

τα έτη 1986 έως 1988 β) οι  επισκέπτες στην Κνωσσό και στο αρχαιολογικό Μουσείο 

Ηρακλείου καθώς  και οι  εισπράξεις  στους  αντίστοιχους χώρους είναι δεύτερες στη σειρά 

πανελλαδικά µετά το Μουσείο της Ακρόπολης Αθηνών και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

Αθηνών κατά τα έτη 1987 και 1988, µπορούµε να πούµε ότι ο πληθυσµός της έρευνας ζει σε µια 

πόλη µε σηµαντική τουριστική κίνηση. 

 Άλλο χαρακτηριστικό των ατόµων της έρευνας της έρευνας είναι ότι το µορφωτικό επίπεδο 

των γονέων τους είναι χαµηλό και ότι ζουν και µε τους δύο γονείς στο σπίτι, δηλαδή οι  

οικογένειές τους φαινοµενικά δεν είναι "διαλυµένες". 

 Σηµαντικό θεωρείται το ποσοστό (35,4%) που δηλώνει ότι  είχε κάποιο ψυχολογικό 

πρόβληµα στη ζωή του, ανεξάρτητα από το  αν επισκέφθηκε γιατρό ή ψυχολόγο ή όχι, όπως και 

το ποσοστό  των µαθητών που σκέφθηκε να κάνει κακό στον εαυτό του  ανεξάρτητα από το αν 
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έκανε ή όχι (32,5%). 

α. Τσιγάρο-καφές. 

Σχετικά  µε  την κατανάλωση τσιγάρων στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου  Γεωργίας  των  

Ηνωµένων  Πολιτειών (1982) για την παγκόσµια κατανάλωση τσιγάρων έδειξαν πως η κατά 

κεφαλή κατανάλωση αυξήθηκε από 850 τσιγάρα το  1965  στα περίπου 1000 το 1981, δηλαδή 

αύξηση περίπου 20%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ταχεία άνοδο της χρήσης καπνού στις 

αναπτυσσόµενες χώρες  του τρίτου κόσµου, ενώ η ήδη υψηλή κατά κεφαλή κατανάλωση  

καπνού στις ανεπτυγµένες χώρες, αντίθετα, έχει σταθεροποιηθεί  ή, σε ορισµένες περιπτώσεις 

και µειωθεί. Η µείωση αυτή είναι  εµφανής περισσότερο στους νέους σε αρκετές από τις δυτικές 

χώρες. Τόσο στις Η.Π.Α., όσο και στον Καναδά, την Αµερική, τη  Σουηδία, τη Νορβηγία, 

ανάµεσα στις αρχές ή τα µέσα της  δεκαετίας του '70 και στις  αρχές της  δεκαετίας  του '80, 

παρατηρήθηκε µια µείωση κατά 1/3 περίπου των µαθητών που καπνίζουν  συστηστηµατικά  και  

µια  τάση για σταθεροποίηση στη συνέχεια. Στη ∆υτική Γερµανία (περιοχή Βαυαρίας) 

παρατηρήθηκε, επίσης, ανάµεσα  στο  1973 και το 1980, µια µικρή µείωση του καπνίσµατος 

στους νέους 15-17 ετών και µεγαλύτερη (κατά 1/4) στους  12-14 ετών. Στη  Γαλλία  µεταξύ του 

1971 και του 1978, παρατηρήθηκε µείωση του συστηµατικού καπνίσµατος και, στη  συνέχεια, 

µικρή αύξηση µεταξύ του 1978 και 1984. Το 1984 κάπνιζε  συστηµατικά το  35%  των  µαθητών  

15-19 ετών (Κοκκέβη και Στεφανής 1988, Κοκκέβη  1988).  Σε  ορισµένες λιγότερο 

ανεπτυγµένες χώρες το ποσοστό των καπνιστών παραµένει σταθερό στους άνδρες, ενώ αυξάνει 

συνεχώς στις γυναίκες. Στην Ελλάδα, που  συγκαταλέγεται στην κατηγορία αυτή, υπολογίζεται 

ότι  το 57% των  ανδρών και το 32% των γυναικών καπνίζουν. Κυρίως  εξαιτίας  των γυναικών 

καπνιστριών, η κατανάλωση τσιγάρων αυξήθηκε στη δεκαετία  του 1970 κατά 48% (OMS 1982, 

όπως αναφέρει ο Τούντας 1985). Η Ελλάδα  σύµφωνα  µε  στοιχεία  της  Παγκόσµιας 

Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), έχει το τρίτο µεγαλύτερο ποσοστό αγοριών ηλικίας 16-18 ετών,  που  

καπνίζουν  στις  χώρες της ∆υτικής Ευρώπης και το δεύτερο µεγαλύτερο ποσοστό  κοριτσιών  

της ίδιας ηλικίας. Και εδώ επίσης παρατηρείται µια συνεχής και σηµαντική αύξηση  των 

κοριτσιών  που  καπνίζουν  (OMS 1982  όπως αναφέρει ο Τούντας 1985). Τα  στοιχεία  της 

αυξηµένης συχνότητας νέων που καπνίζουν  στη  χώρα µας επιβεβαιώνονται και από µια σειρά 

µελετών σε  µαθητές  σχολείων της Αθήνας και της επαρχίας  (Μονόπωλης κ.ά. 1975, Καφάτος  

κ.ά. 1981  όπως αναφέρει ο Τούντας 1985), καθώς και σε νέους (Γεροντοπούλου-Πούλου 1979, 

όπως  αναφέρει ο Τούντας 1985) και σε φοιτητές (Σωτηρόπουλος 1981, όπως αναφέρει ο 
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Τούντας 1985). 

Στην  παρούσα  έρευνα το 64,1% των µαθητών, που έχει καπνίσει και το 23,1%, που καπνίζει 

συστηµατικά, συγκρινόµενα µε άλλες έρευνες στην Ελλάδα (Κοκκέβη 1988, Φραγκίδης  1989, 

Χατζηστυλιανού  κ.ά.  1985,  Παιονίδης-Αχλάδας  1984, Παιονίδης 1985, Κοκκέβη κ.ά. 1993) 

και σε άλλες χώρες (Soueif κ.ά. 1990, Payne κ.ά. 1986, Gould κ.ά. 1977, Single κ.ά. 1974, 

Reynolds και Rob 1988, Κοκκέβη 1988) είναι µάλλον υψηλό. Επίσης  παρατηρώντας  τα  

ποσοστά  χρήσης  καπνού από µαθητές στην Ελλάδα και συγκρίνοντάς τα µε τα αντίστοιχα 

άλλων ερευνών σε  ανεπτυγµένες χώρες, βλέπουµε ότι στην Ελλάδα το κάπνισµα δε µειώνεται. 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι σε έρευνα, που  έγινε στο µαθητικό πληθυσµό της 

Αθήνας  το  1988, βρέθηκε χρήση καπνού  µειωµένη  σε  σχέση  µε παρόµοια έρευνα, που έγινε 

στον ίδιο πληθυσµό το 1984 (Κοκκέβη κ.ά. 1993). 

Επίσης και η κατανάλωση καφέ  από  τους µαθητές και µαθήτριες του Ηρακλείου είναι σε 

υψηλά επίπεδα, συγκρινόµενη µε την κατανάλωση  καφέ  σε  άλλες  έρευνες στην Ελλάδα 

(Παιονίδης και Αχλάδας 1984, Παιονίδης 1985). 

β. Αλκοόλ. 

 Σχεδόν όλοι οι µαθητές (98,6%) έχουν κάνει  χρήση αλκοόλ. Το ποσοστό των µαθητών, που 

έχει κάνει χρήση αλκοόλ είναι υψηλότερο  από  το  αντίστοιχο  ποσοστό  άλλων ερευνών στην 

Ελλάδα (Stefanis  και  Kokkevi  1986,  Κοκκέβη  1988, Μαρσέλος  κ.ά. 1988, Παιονίδης 1985, 

Χατζηστυλιανού κ.ά.1985)  και  σε άλλες χώρες  (Reynolds και  Rob 1988, Payne και Evelyn 

1986, Soueif κ.ά. 1990, Gould κ.ά. 1977, Single κ.ά. 1974). Κατά προσωπική άποψη, πιθανές 

αιτίες αυτής της διαφοράς είναι α) η  αυξηµένη παραγωγή  µούστου  στο νοµό Ηρακλείου 

(Προσωρινά αποτελέσµατα γεωργικής στατιστικής έρευνας ετών 1987-1991)) σε σύγκριση µε 

την υπόλοιπη Ελλάδα, η οποία ενδεχόµενα συνδέεται µε αυξηµένη παραγωγή αλκοολούχων 

ποτών µε συνέπεια τη µεγάλη διαθεσιµότητα αλκοόλ στην αγορά του Ηρακλείου β) η κοινωνική 

αποδοχή της χρήσης αλκοόλ, µη θεωρώντας το επικίνδυνο και γ) η γενικότερη κουλτούρα  της  

Κρήτης να θεωρεί τη χρήση αλκοόλ στοιχείο ανδρισµού. Επίσης  υπάρχει  συµφωνία  µε την 

άποψη του Μαρσέλου κ.ά. (1988)  ότι  µε το ποτό ο µαθητής θεωρείται πλέον ενήλικος, 

αντιγράφοντας  τα  πρότυπα  για χρήση οινοπνεύµατος, που παρέχει η κοινωνία των ενηλίκων. 

γ. Φάρµακα-Μη νόµιµες ψυχότροπες ουσίες. 

 Οι µαθητές, που παίρνουν φάρµακα δε διαφέρουν σε ποσοστό σηµαντικά από το αντίστοιχο 

ποσοστό  άλλων  ερευνών στην Ελλάδα (Κοκκέβη 1988, Παιονίδης  και  Αχλάδας  1984, 
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Παιονίδης 1985, Μαρσέλος  κ.ά. 1988, Stefanis  και Kokkevi 1986), σε αντίθεση µε  έρευνες  σε  

άλλες  χώρες  (Gould  κ.ά. 1977, Soueif κ.ά. 1990), όπου τα ποσοστά είναι υψηλότερα. 

Όσον αφορά τις µη νόµιµες ψυχότροπες ουσίες, αν και αναµενόταν υψηλό ποσοστό χρηστών 

λόγω της αυξηµένης κατανάλωσης  αλκοόλ, τα αποτελέσµατα έδειξαν ποσοστό µικρότερο από 

ό,τι  άλλες  έρευνες, τόσο  στην  Ελλάδα (∆ηµηνάς 1979, Κοκκέβη 1988, Παιονίδης  και  

Αχλάδας  1984, Παιονίδης  1985, Μαρσέλος κ.ά. 1988, Stefanis και Kokkevi 1986, Κοκκέβη 

κ.ά. 1993), όσο  και σε  άλλες  χώρες  (Payne  και Evelyn 1986, Soueif κ.ά.  1990, Gould  κ.ά.  

1977, Single  κ.ά. 1974, Shelley κ.ά. 1982, Reynolds και Rob 1988, Kleinman κ.ά. 1988). 

Eξήγηση σε αυτό ίσως να είναι ο κοινωνικός έλεγχος που ασκεί η εκτεταµένη  κρητική 

οικογένεια  (Μαδιανός 1989, Μαδιανός  και Μαδιανού 1987). Την ερµηνεία αυτή για το χαµηλό 

ποσοστό χρηστών, ενισχύει το  εύρηµα  της  ανάλυσης λογιστικής παλινδρόµισης, το οποίο 

έδειξε ότι παρουσία των δύο γονέων στο σπίτι ή εκτεταµένη οικογένεια (παρουσία των δύο 

γονέων µε άλλα στενά συγγενικά  πρόσωπα, όπως παππούς, γιαγιά, θείος κ.λ.π.) προστατεύουν 

τα παιδιά από τη χρήση. 

3.2. Επιµέρους παράγοντες που επιδρούν. 

Ο έλεγχος των απλών υποθέσεων αποσαφήνισε τις αντιφάσεις και συµφώνησε µε ευρήµατα 

άλλων ερευνών. Επίσης απάντησε στα ερωτήµατα, τα οποία είχαν προκύψει από τις 

προηγούµενες έρευνες. 

 Συγκεκριµένα, οι  χρήστες  µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών φοιτούν πιο συχνά από τους µη 

χρήστες των ουσιών αυτών σε Τεχνικά-Επαγγελµατικά Λύκεια (p=.0055). 

Είναι γεγονός ότι οι µαθητές των Τεχνικών-Επαγγελµατικών  Λυκείων θεωρούνται µαθητές µε 

λιγότερες προσδοκίες για ακαδηµαικές σπουδές και σταδιοδροµία και µε χαµηλότερη σχολική  

επίδοση σε σύγκριση µε τους µαθητές των Γενικών  Λυκείων. Επίσης η ανάλυση έδειξε ότι 

περισσότεροι από τους µαθητές της Τεχνικής-Επαγγελµατικής  Εκπαίδευσης  εργάζονται  

σταθερότερα  (p= .0000),  όχι  σε  οικογενειακό  πλαίσιο (p=.0000), µε αµοιβή (p=.0000), 

κυρίως σε Μηχανικά-Τεχνικά επαγγέλµατα (p=.0000), προέρχονται από χαµηλότερα  

κοινωνικά-οικονοµικά  στρώµατα (ο πατέρας τους δεν έχει πάει καθόλου σχολείο ή έχει  

εκπαίδευση δηµοτικού, p=.0000 και  η  µητέρα  τους δεν έχει πάει καθόλου σχολείο, p=.0000) 

και είναι  αγόρια  (p=.0000) σε σύγκριση µε τους αντίστοιχους µαθητές της Γενικής 

εκπαίδευσης. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά των µαθητών της Τεχνικής Εκπαίδευσης  είναι και 

χαρακτηριστικά των χρηστών µη νόµιµων ψυχοτρόπων  ουσιών, όπως έχει φανεί από τη σχετική 



 

 
128

βιβλιογραφική  αναφορά, εποµένως ερµηνεύεται το εύρηµα ότι  οι  χρήστες συνήθως φοιτούν σε 

Τεχνικά Λύκεια. Όµως δηµιουργείται το ερώτηµα κατά πόσο ευθύνεται ο τύπος σχολείου για τη 

χρήση, δηλαδή αν ο  τύπος  σχολείου είναι ο παράγοντας, που επηρεάζει τη χρήση, ή αν  

υπάρχουν άλλοι παράγοντες ισχυρότεροι, που επηρεάζουν και τον τύπο σχολείου. Η ανάλυση 

έδειξε ότι η κοινωνική τάξη σχετίζεται µε τον τύπο σχολείου (εκπαίδευση πατέρα ανώτερης-

ανώτατης βαθµίδας  συνδέεται  µε  Γενικά Λύκεια, ενώ εκπαίδευση πατέρα κατώτερης  

βαθµίδας  συνδέεται  µε Τεχνικά Λύκεια) και µε την εργασία (εκπαίδευση πατέρα κατώτερης  

βαθµίδας  σχετίζεται µε εργασία του µαθητή, p=.0000, ενώ  εκπαίδευση  πατέρα ανώτατης 

βαθµίδας σχετίζεται µε όχι εργασία  του  µαθητή, p=.0000). Επίσης η ανάλυση έδειξε ότι η 

χρήση  δε σχετίζεται µε την κοινωνική τάξη, διότι βρέθηκε θετική σχέση ανάµεσα στη χρήση 

και σε µεταβλητές, που δείχνουν την ανώτερη κοινωνική τάξη  (ανώτατη βαθµίδα εκπαίδευσης 

του πατέρα p=.0031, ανώτατη  βαθµίδα εκπαίδευσης της µητέρας p=.0046 και ύπαρξη ατοµικού  

δωµατίου p=.0188), αλλά και  την  κατώτερη κοινωνική  τάξη  (προέλευση χρηµάτων  για  τις  

διάφορες  ανάγκες  όχι  από  τους  γονείς p=.0000, εργασία p= .0000 µε αµοιβή p=.0089 σε µη 

οικογενειακό πλαίσιο του µαθητή-χρήστη p=.0002). Συµπερασµατικά λοιπόν, µε τη χρήση 

σχετίζεται το χρήµα (ανεξάρτητα αν προέρχεται από την  οικογένεια  ή την εργασία) και όχι η 

κοινωνική προέλευση του  µαθητή  µε  την  οποία σχετίζεται ο τύπος εκπαίδευσης. Η άποψη 

αυτή ενισχύεται και από το εύρηµα των Hochman και Brill (1973) ότι η κοινωνικοοικονοµική 

κατάσταση της οικογένειας δε σχετίζεται µε τη χρήση µαριχουάνας από το παιδί καθώς και από 

τα  ευρήµατα  της παρούσας έρευνας ότι ο αριθµός των δωµατίων της κατοικίας, η ύπαρξη 

αυτοκινήνήτου και/ή µοτοσυκλέτας στην οικογένεια των µαθητών (παράγοντες οι οποίοι 

δυνατόν να  σχετιστούν µε την κοινωνική τάξη της οικογένειας του µαθητή), δε φάνηκαν να 

παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντική διαφορά, ώστε να ασκούν κάποια επίδραση στη χρήση ή 

µη χρήση. Για το λόγο αυτό στη δηµιουργία του αθροιστικού δείκτη ύπαρξη χρηµάτων δε συµ-

περιελήφθηκε η µεταβλητή "τύπος σχολείου". 

Επίσης οι χρήστες είναι αγόρια σε µεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι κορίτσια (p=.0000), όπως 

έχουν δείξει σχεδόν όλες οι έρευνες, που  αναφέρονται στη χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων  

ουσιών (Hochman  και  Brill  1973,  Bachman  κ.ά. 1981, Shelley κ.ά. 1982, Παιονίδης και 

Αχλάδας 1984, Μαρσέλος  κ.ά. 1988, Μαδιανός 1989). 

Εξήγηση ως προς το φύλο των χρηστών  µπορεί  να αποτελέσει το γεγονός ότι τα αγόρια 

πιθανόν έχουν περισσότερη ατοµική  ανεξαρτησία και λιγότερο έλεγχο από την  οικογένεια  από 
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ό,τι τα κορίτσια, µε συνέπεια να είναι πιο ευάλωτα στην  "προπαγάνδα" της χρήσης µη νόµιµων 

ουσιών, που συχνά ασκείται από τους φίλους (Vulcano κ.ά. 1990). 

Ένα ερώτηµα όµως, που δηµιουργεί η µεταβλητή του φύλου, είναι κατά πόσο το φύλο µπορεί 

να διαφοροποιήσει το τελικό  µοντέλο της λογιστικής παλινδρόµισης, δηλαδή να είναι 

διαφορετικό  το µοντέλο  υψηλού  κινδύνου χρήσης για τα αγόρια από το µοντέλο υψηλού 

κινδύνου για τα κορίτσια. Το ερώτηµα αυτό πρόκυψε µετά το συσχετισµό ανάµεσα στις 

µεταβλητές φύλο, σχολείο και  χρήση,  ο  οποίος συσχετισµός έδειξε να υπάρχει θετική σχέση 

της χρήσης µόνο µε τα κορίτσια που φοιτούν στην Τεχνική Εκπαίδευση (πίνακες 15, 16 στο 

παράρτηµα). Για το λόγο αυτό έγινε συσχετισµός των µεταβλητών της λογιστικής 

παλινδρόµισης µε  την εξαρτηµένη  µεταβλητή  της  χρήσης, χωριστά για τα αγόρια και χωριστά  

για  τα κορίτσια. Τα αποτελέσµατα αυτού του συσχετισµού  έδειξαν  ότι οι µεταβλητές της 

λογιστικής παλινδρόµισης δε  σχετίζονται  µε  το  φύλο. ∆ηλαδή δεν υπήρξαν ουσιαστικές 

διαφορές στη χρήση των αγοριών και κοριτσιών σε σχέση µε  τις µεταβλητές  της  λογιστικής  

παλινδρόµισης εκτός από ελάχιστα σηµεία : 

α) τα  οικονοµικά-πολιτικά  θέµατα  τα συζητούν µόνο τα κορίτσια, που  παίρνουν  µη  

νόµιµες ουσίες, µε τους συνοµιλήκους τους 

β) όνο  τα  αγόρια, που  παίρνουν  µη νόµιµες ουσίες, πίνουν µπύρα και καφέ και 

γ) µόνο  τα  κορίτσια, που  παίρνουν µη νόµιµες ουσίες, έχουν πάρει φάρµακο από γιατρό ή 

ψυχολόγο, λόγω ύπαρξης ψυχολογικού προβλήµατος. 

Τα σηµεία αυτά δυνατόν να θεωρηθούν προιόν τυχαίο, διότι  από µόνα τους δε στοιχειοθετούν 

ότι το φύλο έπαιξε ουσιαστικό ρόλο σε συνδυασµό µε τους άλλους παράγοντες της λογιστικής  

παλινδρόµισης. 

 Άλλο  εύρηµα  είναι  ότι κατά κανόνα οι χρήστες παρουσιάζουν µια  προοδευτική  αύξηση  

της  εµπειρίας µε µη νόµιµες ουσίες ανάλογα  µε  την  αύξηση της ηλικίας (p=.0000), όπως 

αναφέρει και  ο  Μαρσέλος  (1988), ενώ δεν παρουσιάζουν την αντίστοιχη αύξηση  ανάλογα  µε 

το υψηλότερο επίπεδο της τάξης (p=.0013), όπως βρήκε η Kleinman κ.ά. (1988). 

Η µεγαλύτερη ηλικία είναι αλήθεια ότι συνδέεται µε τη µεγαλύτερη ανεξαρτησία και λιγότερο 

έλεγχο του µαθητή-µαθήτριας από τους  γονείς. Λαµβάνοντας  υπόψη  ότι η χρήση συνδέεται µε 

τη φτωχότερη  σχολική  επίδοση (Bachman κ.ά. 1981, Μαρσέλος κ.ά. 1988, Rob κ.ά. 1990)  και  

ότι το υψηλότερο επίπεδο της τάξης δε  συνδέεται  µε τη χρήση (όπως βρέθηκε στην παρούσα 

έρευνα) θεωρούµε πως η τάξη παίζει κάποιο ρόλο στη χρήση, σχετικά  µε την επίδοση των 
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µαθητών. ∆ηλαδή οι µαθητές µεγαλύτερων ηλικιών, που δε φοιτούν όµως και στις µεγαλύτερες 

τάξεις και είναι χρήστες, ίσως είναι µαθητές µε κακή σχολική επίδοση. 

Σε  αντίθεση  µε  την επικρατούσα βιβλιογραφική άποψη ότι οι µαθητές, που κάνουν χρήση 

προέρχονται από οικογένειες από τις οποίες συνήθως απουσιάζει ο πατέρας ή η µητέρα 

(Παράσχος κ.ά. 1984, Vaillant 1966, Corrigan 1986, Selnow 1987, Reynolds και Rob 1988, Rob 

κ.ά. 1990), στην παρούσα έρευνα δε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην 

παρουσία ή απουσία των γονέων από το σπίτι και τη χρήση ή µη χρήση, κατά την εφαρµογή του 

κριτηρίου Fisher. Αυτό µπορεί να δικαιολογηθεί από  το ό,τι στη χρήση έχει περισσότερη 

σηµασία η ποιότητα των σχέσεων  παιδιού-γονέων, που  δε µετριέται µόνο µε την απουσία του 

πατέρα ή της µητέρας από το σπίτι, διότι είναι δυνατόν να  απουσιάζει κάποιος γονέας από το 

σπίτι, αλλά οι σχέσεις γονέων παιδιών  να  είναι άριστες, όπως είναι δυνατόν να παρευρίσκονται 

και οι δύο γονείς στο σπίτι και  οι  σχέσεις γονέων παιδιών να  µην  είναι  καλές. Η ερµηνεία 

αυτή ενισχύεται από το εύρηµα  του  Selnow (1987) ότι οι σχέσεις γονέα παιδιού είναι 

σπουδαιότερος παράγοντας στη χρήση από τον αριθµό των  γονέων στο σπίτι. Επίσης συµφωνεί 

µε ανάλογο εύρηµα των Hochman  και Brill  (1973), οι  οποίοι βρήκαν ότι ο αριθµός των γονέων 

στο σπίτι δε σχετίζεται µε τη χρήση. Όµως τη  µεταβλητή αυτή, που µετρούσε τον αριθµό των 

γονέων στο σπίτι, την εξετάσαµε  στην ανάλυση λογιστικής  παλινδρόµισης, λόγω  του  ότι η 

οµάδα των χρηστών, των  οποίων  ο  πατέρας  ή η µητέρα απουσίαζε από το σπίτι, αριθµητικά 

ήταν πολύ µικρή (13 άτοµα). 

Σε  αντίθεση  µε  τις σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές (∆εληγιαννάκης  κ.ά. 1971, Παράσχος  

κ.ά. 1984, Hochman και  Brill 1973) η  παρούσα  έρευνα δεν έδειξε σχέση ανάµεσα στον αριθµό 

των αδελφών και τη χρήση. Επίσης το είδος της εργασίας  (τουριστικά, αγροτικά κλπ. 

επαγγέλµατα) δε φάνηκε να  παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική διαφορά, ώστε  να  ασκεί 

κάποια επίδραση στη  χρήση, επειδή  το  είδος  της εργασίας σχετίζεται µε την κοινωνική τάξη 

στην οποία ανήκει ο µαθητής (Κιντής  1980, Παπακωνσταντίνου 1981, Τζανή 1983), και η 

κοινωνική  τάξη, όπως ήδη αναφέρθηκε δε σχετίζεται µε τη  χρήση, παρά  µόνο ως προς το  ότι  

παρέχει χρήµατα στο µαθητή, που του είναι απαραίτητα για την απόκτηση της ουσίας. 

 Σχετικά µε τις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, οι µαθητές, που παίρνουν µη νόµιµες 

ουσίες είναι πιο συνηθισµένο  να ανήκουν σε πολιτική οργάνωση (p=.0011), όπως βρήκε και ο  

Bachman  κ.ά.  (1981). Επίσης  οι χρήστες είναι πιο συνηθισµένο να µην είναι µέλη πολιτιστικού 

συλλόγου (p=.0380), ίσως επειδή  δεν  αντλούν  ευχαρίστηση κατά την αλληλεπίδρασή τους  µε 
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ανώτερα από αυτούς συστήµατα, όπως είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι  (Paritsis  και Stewart, 

1979). ∆ε βρέθηκε επίσης να υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα  στη συµµετοχή 

σε σε προσκόπου οδηγούς ή σε θρησκευτική οργάνωση και τη µη χρήση, παρά  το  ότι  οι  Jessor 

κ.ά. 1980 και Bachman κ.ά. 1981 αναφέρουν  ότι  οι  ισχυρές  θρησκευτικές πεποιθήσεις 

συνήθως προστατεύουν  τους  νέους από τη χρήση. Πιθανόν να µη βρέθηκε στατιστικά  

σηµαντική  διαφορά ανάµεσα  στη συµµετοχή σε θρησκευτική  οργάνωση  ή  σε προσκόπους 

οδηγούς και τη µη χρήση, λόγω της µικρής αριθµητικά οµάδας των χρηστών, που ανήκαν  σε 

θρησκευτική οργάνωση (7 άτοµα) ή σε προσκόπους-οδηγούς  (5 άτοµα). 

Η εµπειρική υπόθεση ότι η ενασχόληση µε τον αθλητισµό προστατεύει τους νέους από τη 

χρήση επαληθεύτηκε εν µέρει, διότι  η ενασχόληση µε ποδόσφαιρο, αθλητικό όµιλο ή κλασσικό 

αθλητισµό δεν παρουσίασε στατιστικά σηµαντική διαφορά µε τη χρήση ή  µη χρήση, ενώ η 

συστηµατική   ενασχόληση µε κολύµβηση-καταδύσεις (p=.0028)  πάλη-πυγµαχία-καράτε   

(p=.0000) βρέθηκε να επιδρά θετικά  στη  χρήση. Μια εξήγηση, που θα µπορούσε να δοθεί στο 

ρόλο που παίζει η ενασχόληση µε τον αθλητισµό για τη χρήση  ή όχι µη νόµιµων ψυχοτρόπων 

ουσιών είναι ότι η άποψη αυτή  αποτελεί  έναν  µύθο, ή ότι η συµµετοχή σε όλα τα είδη των  

σπορ ασκεί πολύ µικρή επίδραση στη χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών, όπως βρέθηκε 

από το Rooney (1984). Σχετικά µε τη  σχέση ανάµεσα  στην  κολύµβηση-καταδύσεις, πυγµαχία-

καράτε  και  τη χρήση είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως ερµηνεία το ότι στα  αθλήµατα  αυτά  το  

άτοµο λειτουργεί περισσότερο ανταγωνιστικά σε σχέση µε τους άλλους, προσπαθώντας κυρίως 

να διακριθεί ως  άτοµο και δε λειτουργεί συναγωνιστικά, δηλαδή δεν προσπαθεί να διακριθεί η 

οµάδα του, όπως συνήθως γίνεται µε το ποδόσφαιρο, κλασσικό αθλητισµό ή αθλητικό  όµιλο. 

Γιαυτό  και η συµµετοχή σε αθλητικό όµιλο, ποδόσφαιρο ή κλασσικό αθλητισµό δεν παρου-

σίασε στατιστικά σηµαντική  διαφορά. Επίσης  η ενασχόληση των παιδιών που παίρνουν µη 

νόµιµες ψυχότροπες ουσίες µε τα παραπάνω αθλήµατα ενδεχόµενα υποδηλώνει την  έλλειψη 

επικοινωνίας και  συνεργασίας, συναγωνιστικότητας  µε  φίλους, την έλλειψη δηλαδή στενής 

παρέας µε συνέπεια την αποµόνωση, την κακή επικοινωνία µε το περιβάλλον, που οδηγούν στη 

χρήση. Η ενασχόληση επίσης µε πάλη-πυγµαχία-καράτε µπορεί να θεωρηθεί µια µορφή  

επιθετικής  συµπεριφοράς, συµπεριφοράς η οποία δείχνει εχθρότητα  (hostility), που  είναι ένα 

από τα πιο εµφανή χαρακτηριστικά  των  χρηστών, όπως αναφέρει ο Craig (1982), ή ότι 

αποτελεί  µορφή  αλληλεπίδρασης  µε κατώτερα συστήµατα από το άτοµο (Paritsis και Stewart 

1979). 
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Η  ενασχόληση  µε  δ ιάφορα παιχνίδια δείχνει ότι οι χρήστες συνήθως  ασχολούνται  µε 

ηλεκτρονικά είτε στο σπίτι (p=.0028) είτε όχι στο σπίτι (p=.0332), µε µπιλιάρδο (p=.0000), µε  

τάβλι-σκάκι (p=.0000) και δεν ασχολούνται καθόλου µε  επιτραπέζια (p=.0002), ενώ η 

ενασχόληση µε τη χαρτοπαιξία δεν  παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική διαφορά. Η ενασχόληση 

µε ηλεκτρονικά  στο  σπίτι  ίσως να συνδέεται µε αποµάκρυνση από γονείς και  αποµόνωση  

(Selnow 1987, Reynolds και Rob 1988, Μαρσέλος κ.ά. 1988, Rob 1990), που συνδέεται µε τη 

χρήση. Επίσης  ίσως να  ερµηνεύεται  µε κατάθλιψη (De Leon κ.ά. 1973, Rounsaville κ.ά. 1982) 

ή αποθάρρυνση, κατάπτωση (Paton  κ.ά. 1977, Stefanis και Kokkevi 1986), είδη συµπεριφορών, 

που επίσης  συνήθως συνδέονται µε  χρήση. Η ενασχόληση µε τα ηλεκτρονικά όχι  στο σπίτι, 

όπως  και  µε µπιλιάρδο, τάβλι-σκάκι, εφόσον συµβαίνει σε χώρους εκτός σπιτιού, ίσως 

συνδέεται µε διάθεση πολλών  ωρών ή και απογευµάτων έξω από το σπίτι των µαθητών για 

αναψυχή (Bachman κ.ά. 1981), συνεπώς µε λιγότερη επίδραση των  γονέων  σε  σχέση  µε την 

επίδραση των φίλων (Jessor κ.ά. 1980) και ενδεχόµενα την ύπαρξη φίλων-µοντέλων για τη 

χρήση (Vulcano  κ.ά.  1990)  και  αποµάκρυνση  από την οικογένεια (Selnow 1987,  Reynolds  

και Rob 1988, Μαρσέλος κ.ά. 1988, Rob 1990), που  σχετίζονται  µε τη χρήση µη νόµιµων 

ουσιών. Το ότι ασχολούνται µε τάβλι-σκάκι στο σπίτι, ίσως εξηγείται µε αποµόνωση από την 

υπόλοιπη οικογένεια, όπως έχει ήδη αναφερθεί, και  µε έλλειψη  συναγωνιστικότητας-

συνεργασίας. Επίσης  η ενασχόληση των χρηστών µε τα παραπάνω παιχνίδια είναι δυνατόν να  

θεωρηθεί  ότι  δεν  βοηθεί  στην εξέλιξη του ατόµου, διότι, ενώ τα παιχνίδια αυτά είναι νοήµονα 

δεν ευνοούν  την  επικοινωνία µε άλλα  άτοµα, που  οδηγεί  στην ανάπτυξη (Paritsis και Stewart 

1979). 

Όσον αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις των µαθητών, οι χρήστες συνήθως δεν έχουν στενή 

παρέα (p=.0019), ίσως επειδή παρουσιάζουν  αποθάρρυνση, κατάπτωση  (Paton κ.ά. 1977, 

Stefanis και Kokkevi  1988)  και αποµάκρυνση από τους γονείς (Selnow 1987, Reynolds  και  

Rob  1988,  Μαρσέλος  κ.ά. 1988, Rob 1990), µε συνέπεια  την  αποµόνωση. Επίσης  δε  

συζητούν καθόλου θέµατα σχολείου  (p=.0000)  ίσως  επειδή παρουσιάζουν χαµηλή σχολική 

επίδοση (Bachman κ.ά. 1981, Rob κ.ά. 1990), ή έχουν αρνητικές προσδοκίες για ακαδηµαικές 

σπουδές και  σταδιοδροµία  (Jessor κ.ά.  1980),  χαρακτηριστικά  που  κατά κανόνα σχετίζονται 

µε την  κατάχρηση.  Επίσης  είναι πιο συνηθισµένο από ό,τι οι µη χρήστες να µη συζητούν 

καθόλου θέµατα οικογενειακά (p=.0026), πιθανόν  εξαιτίας  των κακών οικογενειακών σχέσεων 

που έχουν, παράγοντα, που, όπως έχει αναφερθεί, σχετίζεται µε τη  χρήση. Το ότι επίσης κατά 
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κανόνα δε συζητούν καθόλου θέµατα  πολιτιστικά-κινηµατογραφικά (p=.0364) και θέµατα 

βιβλίων (p=.0104), αυτό ίσως ερµηνεύεται µε τις αρνητικές προσδοκίες των παιδιών χρηστών 

για ακαδηµαικά επιτεύγµατα (Jessor κ.ά. 1980)  και µε την  κακή  σχολική  επίδοσή τους 

(Bachman κ.ά. 1981, Rob κ.ά. 1990), καθώς και την έλλειψη ανάγκης αλληλεπίδρασης µε 

ανώτερα συστήµατα. Το ότι συνήθως συζητούν θέµατα οικονοµικά-πολιτικά  (p=.0194)  και 

θρησκείας (p=.0000), αλλά όχι µε γονείς, δείχνει  την  αποµάκρυνση των παιδιών-χρηστών από 

την οικογένεια. Επίσης  τα  παιδιά  που  παίρνουν µη νόµιµες ψυχότροπες ουσίες πιο συχνά 

χαρακτηρίζουν τη συµπεριφορά του πατέρα  και της µητέρας ως προς τη σχολική επίδοση 

(πατέρας  p=.0004, µητέρα  p=.0000), τη  διασκέδαση  (πατέρας  p=.0000,  µητέρα p= .0000) και 

το ντύσιµό τους (πατέρας p=.0039, µητέρα  p=.0001) αδιάφορη  ή   µε θετικά σχόλια από τα 

παιδιά που δεν παίρνουν µη  νόµιµες  ψυχότροπες  ουσίες, εύρηµα  που δείχνει πάλι την 

αποµάκρυνσή  τους  από  την οικογένεια και την έλλειψη στενών σχέσεων  ανάµεσα  στα  µέλη  

της οικογένειας. Επιβεβαιώθηκε η εµπειρική  υπόθεση  ότι  το  µόνιµο στέκι των χρηστών-

µαθητών βρίσκεται στο κέντρο της πόλης (p=.0040). Με µια  πρώτη εκτίµηση, η  έλλειψη  

στενής  παρέας και η ύπαρξη µόνιµου στεκιού συνάντησης µε την παρέα παρουσιάζει αντίφαση, 

αλλά πιθανότατα οι  µαθητές  χρήστες, όταν αναφέρονται στο µόνιµο στέκι συνάντησης, να  

εννοούν  το χώρο συνάντησης µε άτοµα, που δε θεωρούν  στενή  τους  παρέα. Μπορούµε  να 

υποστηρίξουµε, λοιπόν, ότι,  σύµφωνα  µε τα αποτελέσµατα και την αναφερθείσα βιβλιογραφία, 

οι κακές σχέσεις µε τους  γονείς, οι  όχι οµαλές διαπροσωπικές  σχέσεις  και  η έλλειψη 

ενασχόλησης µε πνευµατικά θέµατα αποτελούν παράγοντες, που επηρεάζουν θετικά στη  χρήση 

µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών. Στο ερώτηµα αν θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε και το 

αντίθετο, ότι δηλαδή η χρήση οδηγεί στις κακές σχέσεις και στην έλλειψη ενασχόλησης µε 

πνευµατικά  θέµατα, η  απάντηση  είναι  ότι η ηλικία των ατόµων της έρευνας δεν επιτρέπει 

αυτή την αµφίδροµη ερµηνεία. 

Η συζήτηση θεµάτων συναισθηµατικών-ερωτικών, σχέσεων µε άλλους, αθλητικών-

ποδοσφαιρικών και µοτοσυκλετών-αυτοκινήτων δεν παρουσίασε στατιστικά σηµαντική 

διαφορά, όπως και ο χαρακτηρισµός της συµπεριφοράς του πατέρα και της µητέρας ως προς τις  

πολιτικές  θέσεις του µαθητή, καθώς και το αν στις σηµαντικές οικογενειακές αποφάσεις ζητούν 

τη γνώµη των παιδιών οι γονείς τους. 

Η επίσκεψη σε γιατρό ή ψυχολόγο εξαιτίας ψυχολογικού προβλήµατος (p=.0158) καθώς και η 

χορήγηση φαρµάκου όχι από  γιατρό λόγω του ψυχολογικού προβλήµατος (p=.0002) στους 
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µαθητές  που κάνουν χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών, ίσως εξηγείται από το  ότι  οι  

µαθητές αυτοί κάνουν χρήση, λόγω της ανάγκης που αισθάνονται για ανακούφιση από 

καταθλιπτικά συµπτώµατα (Hekimian και Gerson 1968) ή λόγω ψυχικής κληρονοµικής  

επιβάρρυνσης και σοβαρής διαταραχής της προσωπικότητας  (∆εληγιαννάκης κ.ά. 1971) ή 

διαταραχής της συµπεριφοράς (Παράσχος κ.ά. 1984) ή  επώδυνων  συναισθηµατικών  

καταστάσεων  (Khantzian 1985) ή καταπιεσµένης διάθεσης (Stefanis και Kokkevi 1986). Η 

απόπειρααυτοκτονίας (p=.0000) από  τους  µαθητές-χρήστες πιθανόν να οφείλεται στην έλλειψη 

οικογενειακής υποστήριξης (Manson κ.ά. 1989) ή στην αποθαρρυµένη διάθεση (Manson  κ.ά. 

1989, Roy κ.ά 1990). ∆ε  βρέθηκε  στατιστικά  σηµαντική διαφορά ανάµεσα στη χορήγηση 

φαρµάκου από γιατρό η ψυχολόγο λόγω του  ψυχολογικού προβλήµατος  και  τη  χρήση ουσιών, 

ίσως λόγω του πολύ µικρού αριθµού  των  χρηστών (5 άτοµα), που πήραν φάρµακο από γιατρό 

λόγω του ψυχολογικού προβλήµατος, γιαυτό και η µεταβλητή αυτή συµπεριελήφθηκε   στον   

αθροιστικό   δείκτη "ψυχοπαθολογία". 

∆ε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην εισαγωγή σε νοσοκοµείο πάνω από 

δύο φορές και τη χρήση, ίσως επειδή η ψυχοκοινωνική υγεία είναι περισσότερο σηµαντική από 

τη  σωµατική  υγεία,  όσον  αφορά  την πρόβλεψη της χρήσης (Κοκκέβη κ.ά. 1988)  ή  ίσως  

επειδή  ο αριθµός των χρηστών, που µπήκε πάνω από δύο φορές στο νοσοκοµείο ήταν πολύ 

µικρός (8 άτοµα). 

Επίσης οι µαθητές, που παίρνουν µη νόµιµες ψυχότροπες ουσίες συνήθως καπνίζουν 

συστηµατικά (p=.0000), πάνω από ένα  πακέτο τσιγάρα  τη  µέρα (p=.0000), προσπάθησαν να 

κόψουν το τσιγάρο αλλά  δεν  µπόρεσαν  (p=.0002), άρχισαν το κάπνισµα σε ηλικία µικρότερη 

από τα 13  (p=.0027), πίνουν  περισσότερους καφέδες (p=.0000),  καταναλώνουν  περισσότερο  

αλκοόλ  (p=.0000)  και παίρνουν φάρµακα µε σύσταση ή χωρίς σύσταση γιατρού (p=.0000) σε  

µεγαλύτερο  ποσοστό  από τους µαθητές που δεν παίρνουν µη νόµιµες ψυχότροπες ουσίες. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά των χρηστών ίσως να ερµηνεύονται από το ότι υπάρχουν διαδοχικά στάδια 

στη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, όπως  έδειξε  η  Kandel (1975). Άλλα ευρήµατα για τους 

µαθητές χρήστες είναι ότι συνήθως πίνουν σε µπαρ (p=.0000) και ότι το  ποτό  τους 

δηµιούργησε πρόβληµα µε τους γονείς (p=.0000). Σχετικά µε το χώρο του  µπαρ, µπορούµε να 

πούµε ότι ο χώρος αυτός πιθανόν είναι στέκι συνάντησης των χρηστών µε άτοµα µε τα οποία 

έρχονται σε επαφή, µε άτοµα  της οµάδας τους. Το πρόβληµα µε τους γονείς λόγω του ποτού  

πιθανόν να δείχνει τις κακές σχέσεις γονέων-παιδιών. 



 

 
135

∆ε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα στη δηµιουργία προβλήµατος µε φίλους 

λόγω ποτού και τη χρήση, ίσως επειδή  υπάρχει  µεγαλύτερη  επιδοκιµασία  για διάφορα 

προβλήµατα συµπεριφοράς από τους φίλους, ή ίσως επειδή και οι φίλοι  είναι όµοιοι, δηλαδή 

πίνουν και αυτοί ή και λόγω του µικρού  αριθµού  των  χρηστών, που λόγω ποτού είχαν 

πρόβληµα µε φίλους (9  άτοµα). Επίσης  δε  βρέθηκε  στατιστικά σηµαντική διαφορά ανάµεσα 

στο αν πίνουν αλκοόλ σε γιορτές στο σπίτι, σε πάρτυ ή σε ταβέρνες και στη χρήση, ίσως επειδή 

οι χώροι αυτοί δε  θεωρούνται  από  τους  χρήστες χώροι κατάλληλοι για συνάντηση µε την 

οµάδα τους, δεδοµένου ότι σε αυτούς  τους  χώρους τόσο οι χρήστες, όσο και οι µη χρήστες 

συνήθως πίνουν  οινοπνευµατώδη ποτά. 

 

3.3. Θεωρία της αλληλεπίδρασης µε απλούστερα συστήµατα. 

Η  Θεωρία  της αλληλεπίδρασης µε απλούστερα συστήµατα επαληθεύεται εν µέρει µε το να 

επιβεβαιωθούν µια  σειρά  από µεταβλητές που επηρεάζουν τη χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων  

ουσιών. 

 Συγκεκριµένα  οι  µαθητές, που  κάνουν χρήση φαρµάκων, καφέ, αλκοόλ και τσιγάρων έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να  κάνουν χρήση µη νόµιµων ουσιών σε σύγκριση µε τους  µαθητές  

που δεν κάνουν χρήση  φαρµάκων, καφέ, αλκοόλ και τσιγάρων. ∆ηλαδή  οι µαθητές που 

παίρνουν ευχαρίστηση κατά την επικοινωνία τους µε κατώτερα από αυτούς µη ζωντανά 

συστήµατα, όπως είναι οι ουσίες, δεν παίρνουν από αυτά τα συστήµατα πληροφορίες, οι οποίες 

να τους οδηγούν στην ανάπτυξη και εξέλιξη και έτσι οδηγούνται στην παρακµή. Επίσης όσοι 

ασχολούνται µε ηλεκτρονικά  παιχνίδια, που θεωρούνται κατώτερα συστήµατα, διότι δεν 

ευνοούν την επικοινωνία µε ίσα ή ανώτερα συστήµατα ώστε να τους οδηγήσουν σε µια καλή 

προσαρµογή και εξέλιξη, οδηγούνται στην  παρακµή. Ετσι  τα  άτοµα αυτά είναι πολύ πιθανό να 

οδηγηθούν στη χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών. 

 Αντίθετα οι µαθητές, που ανήκουν σε  πολιτιστικό σύλλογο, έχουν  στενή παρέα και 

συζητούν θέµατα  βιβλίων  είναι συνήθως τα άτοµα, που δεν κάνουν χρήση µη νόµιµων 

ψυχοτρόπων  ουσιών. ∆ηλαδή  οι  µαθητές που επικοινωνούν µε την  οικογένεια, τους φίλους 

και έχουν πνευµατικά ενδιαφέροντα, είναι τα άτοµα  που αντλούν ευχαρίστηση από την 

αλληλεπίδραση µε ίσα (οικογένεια, φίλοι) ή ανώτερα (βιβλία) από αυτά συστήµατα, έχουν µια  

καλή προσαρµογή στο κοινωνικό περιβάλλον, εξελίσσονται και  δεν οδηγούνται στην παρακµή. 

Ετσι οι µαθητές αυτοί  είναι πολύ πιθανό να µην κάνουν χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων 
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ουσιών. 

 

3.4. Ανάλυση λογιστικής παλινδρόµησης. 

 Με  την  ανάλυση  λογιστικής παλινδρόµησης (logistic regression analysis) επιλέχτηκαν κατά 

σειρά σπουδαιότητας, από  µια σειρά πιθανών παραγόντων, οι σηµαντικότεροι για την  

πρόγνωση των µαθητών σε χρήστες και µη χρήστες. 

Πρώτος σε σπουδαιότητα παράγοντας όσον  αφορά  στην πρόβλεψη 

των χρηστών είναι ο δείκτης ευχαρίστηση µε ουσίες, όπως  τσιγάρο, καφέ, οινόπνευµα, που 

σχεδόν διπλασιάζει την πιθανότητα χρήσης (Exp=1.85). Ο καφές, το οινόπνευµα και το τσιγάρο  

είναι νόµιµες ουσίες, προσιτές σε όλους και  αποδεκτές  από τον κοινωνικό περίγυρο  

ψυχότροπες  ουσίες. Το  οινόπνευµα και το τσιγάρο αποτελούν σύµφωνα µε την Kandel (1975) 

το  απαραίτητο στάδιο για τη µετάβαση από τη "µη χρήση" στη "χρήση" µη νόµιµων ουσιών 

(στάδιο 1: µπύρα ή  κρασί-στάδιο 2 : βαριά λικέρ ή τσιγάρο-στάδιο 3:  µαριχουάνα-στάδιο  4: 

άλλες µη νόµιµες ουσίες), χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι  µια  συγκεκριµένη ουσία θα οδηγήσει  

υποχρεωτικά  στη  χρήση  κάποιας άλλης ψηλότερα στη σειρά. Η σταδιακή εµπλοκή του ατόµου 

στη χρήση όλο και  βαρύτερων ουσιών δε σηµαίνει πως υπάρχει απαραίτητα και  αιτιολογική 

σχέση ανάµεσα στις ουσίες. Φαίνεται ότι η σειρά  αλληλοδιαδοχής  των  διάφορων  ουσιών 

καθορίζεται από πολιτιστικούς παράγοντες, ενώ βασικό ρόλο για τη µετάβαση από ουσία σε  

ουσία διαδραµατίζει η πρωταρχική τάση για χρήση ψυχοτρόπων  ουσιών γενικότερα, δηλαδή η 

τάση για επέµβαση στις ψυχικές λειτουργίες (Μαρσέλος κ.ά.1988). Η πολλαπλή χρήση ουσιών 

υποδεικνύει αυξηµένη προδιάθεση ορισµένων ατόµων στην εξάρτηση  από ψυχότροπες ουσίες. 

Αυτό ενισχύεται και από το εύρηµα πως  όσο µικρότερη είναι η ηλικία έναρξης χρήσης  ουσιών, 

τόσο αυξάνει η  πιθανότητα  για  εξάρτηση  και προβληµατική χρήση (Κοκκέβη 1988). Στην  

παρούσα  έρευνα  βρέθηκε ότι η έναρξη του καπνίσµατος σε ηλικία µικρότερη των 13 ετών 

αυξάνει την πιθανότητα χρήσης. Επίσης οι ουσίες καφές, αλκοόλ και τσιγάρο µπορούν να 

θεωρηθούν κατώτερα µη ζωντανά συστήµατα µε την  αλληλεπίδραση των οποίων νιώθει 

ευχαρίστηση το άτοµο, σύµφωνα µε τη  θεωρία των Paritsis και Stewart (1979). 

 ∆εύτερος  στη  σειρά σε σπουδαιότητα παράγοντας είναι ο δείτης ψυχοπαθολογία, όπως 

ύπαρξη ψυχολογικού προβλήµατος και επίσκεψη σε γιατρό ή ψυχολόγο, χορήγηση φαρµάκου 

από άτοµο  εκτός  γιατρού  ή  ψυχολόγου και απόπειρα αυτοκτονίας, που και αυτός σχεδόν 

διπλασιάζει την πιθανότητα χρήσης (exp.1.76). Το ότι η ψυχοπαθολογία των ατόµων σχετίζεται  
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µε  τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών έχει ερευνηθεί εκτεταµένα, κυρίως κατά τη δεκααετία  1960-

1970  (Μενούτης  και Κρητικού 1990). Οι Smart και Jones (1970) παρατήρησαν ότι η 

αποξένωση και οι συναισθηµατικές διαταραχές συναντώνται σε αυξηµένα επίπεδα στους 

χρήστες. Πιθανόν οι επώδυνες συναισθηµατικές καταστάσεις, που υπάρχουν σε αυξηµένα 

επίπεδα στους χρήστες, σχετίζονται µε την απόπειρα αυτοκτονίας. Την άποψη αυτή ενισχύει το 

εύρηµα του  Manson κ.ά. (1989), ότι οµάδα υψηλού κινδύνου για απόπειρα  αυτοκτονίας 

ανάµεσα στους µαθητές είναι τα άτοµα, που  έχουν  µεγάλο βαθµό αποθάρρυνσης και όχι καλές 

σχέσεις µε  οικογένεια. Φαίνεται λοιπόν πως οι επώδυνες συναισθηµατικές καταστάσεις 

οδηγούν στη χρήση µη νόµιµων ουσιών, λόγω  της  έντονης ανάγκης, που αισθάνεται το άτοµο 

να ανακουφιστεί από τις καταθλιπτικές καταστάσεις αυτές (Hekimian και Gerson 1968) και, 

όταν η χρήση συνεχίζεται σχετίζεται µε τη µείωση της επώδυνης συναισθηµατικής κατάστασης 

(Paton κ.ά. (1977). Στον παράγοντα της ψυχοπαθολογίας, η ευχαρίστηση, που παίρνει το άτοµο 

από τη χρήση φαρµάκου, θεωρείται ικανοποίηση που παίρνει κατά την αλληλεπίδραση µε 

κατώτερο από αυτό σύστηµα. Η ύπαρξη  ψυχολογικού προβλήµατος και η απόπειρα  

αυτοκτονίας  θεωρούνται συνέπειες της έλλειψης αλληλεπίδρασης µε ίσα προς το άτοµο  

ζωντανά συστήµατα, εφόσον η απόπειρα πολύ συχνά  σχετίζεται  µε τις όχι καλές οικογενειακές 

σχέσεις (Manson κ.ά. 1989). 

 Τρίτος σε σπουδαιότητα παράγοντας  είναι  η ύπαρξη χρηµάτων, που  προσδιορίζεται  από 

την υψηλή εκπαίδευση του πατέρα, την ύπαρξη ατοµικού δωµατίου και την εργασία µε αµοιβή. 

Ο παράγοντας του χρήµατος κατά 1.74 φορές αυξάνει την πιθανότητα χρήσης  (Exp=1.74). Τα  

χρήµατα, είτε προέρχονται άµεσα από  την οικογένεια  (εκπαίδευση  του  πατέρα και ατοµικό 

δωµάτιο, που σχετίζονται  µε  την  κοινωνική τάξη και οικονοµική κατάσταση της  οικογένειας)  

είτε από την προσωπική εργασία του µαθητή, θητή, λειτουργούν  εξίσου  θετικά  στη  χρήση. 

∆ηλαδή για  τη χρήση δεν ευθύνεται άµεσα η κοινωνική τάξη στην οποία ανήκουν οι  µαθητές, 

όπως  ήδη αναφέρθηκε, ούτε  η  εργασία ως τρόπος συµπεριφοράς, αλλά η ύπαρξη χρήµατος, 

ανεξάρτητα από πού προέρχεται, η  οποία  βοηθεί στην απόκτηση της ουσίας. Άλλοι, οι οποίοι 

έδειξαν ότι η διαθεσιµότητα του χρήµατος είναι θετικός παράγοντας  στη  χρήση  είναι  οι  

Bachman  (1981)  και Mills (1984). Επίσης η ύπαρξη χρηµάτων είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως 

παράγοντας, που συντελεί  στην  πρόωρη "ενηλικίωση", κατά την οποία ο έφηβος, υιοθετώντας 

πρότυπα συµπεριφοράς από  την ευρύτερη κυρίαρχη κοινωνία, χρησιµοποιεί  το  χρήµα ως µέσο 

για την απόκτηση της ουσίας και την ουσία ενδεχόµενα ως  µέσο για την απόδειξη της 
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ενηλικίωσής του. Το χρήµα µπορεί να θεωρηθεί κατώτερο µη ζωντανό σύστηµα µε το οποίο 

αλληλεπιδρά το άτοµο, διότι εδώ χρησιµοποιείται ως υλικό µέσο για την απόκτηση  της ουσίας. 

Επίσης το χρήµα συνήθως χρησιµοποιείται για  απόκτηση καταναλωτικών ειδών, όπως ρούχων 

κ.ά., που δε συντελούν  στην εξέλιξη  του  ατόµου  και δε χρησιµοποιείται για την απόκτηση 

βιβλίων κ.ά., που συντελούν στην εξέλιξη του ατόµου. 

 Τέταρτος στη σειρά παράγοντας είναι ο τρόπος ζωής  ενισχυτικός  στη   χρήση, όπως 

επιθετική συµπεριφορά (πάλη, πυγµαχία, καράτε),  ενασχόληση  µε  ηλεκτρονικά είτε στο σπίτι 

είτε όχι στο σπίτι και ενασχόληση µε  µπιλιάρδο. Ο  δείκτης αυτός κατά 1.24 φορές αυξάνει  τις  

πιθανότητες χρήσης (Exp=1.24). Η έλλειψη σχέσεων µε φίλους ή µε γονείς, που οδηγεί στην 

αποµόνωση του ατόµου, φαίνεται πως  ευθύνεται  για έναν συγκεκριµένο τρόπο ζωής, που έχει 

το χαρακτηριστικό της ενασχόλησης µε  ορισµένες δραστηριότητες, οι οποίες δεν ευνοούν την  

επικοινωνία µε άλλα άτοµα, αλλά αντίθετα βοηθούν στη µεγαλύτερη  αποµόνωση και 

κατάπτωση του ατόµου. Με το να ασχολείται το  άτοµο µε τις προαναφερθείσες 

δραστηριότητες, λειτουργεί περισσότερο ανταγωνιστικά παρά συναγωνιστικά µε τον/τους  

συµπαίκτη/ συµπαίκτες του. Επίσης για τα παιχνίδια αυτά µπορούµε να πούµε ότι αν και είναι 

παιχνίδια, που βοηθούν την  ανάπτυξη  της νοηµοσύνης, όµως δεν είναι αποτελεσµατικά, διότι 

δεν  ευνοούν την εξέλιξη µε την έννοια της επικοινωνίας µε το ευρύτερο περιβάλλον.  Με  την  

ευχαρίστηση που παίρνει το άτοµο κατά την ε πικοινωνία  του  µε κατώτερα από αυτό 

συστήµατα, όπως πάλη, ηλεκτρονικά και µπιλιάρδο δεν οδηγείται  στην  καλή κοινωνική 

προσαρµογή και στην πρόοδο, αλλά οδηγείται στην παρακµή  (Paritsis και Stewart 1979), η 

οποία έχει σα συνέπεια την  αυτοκαταστροφική συµπεριφορά της χρήσης µη νόµιµων 

ψυχοτρόπων ουσιών. 

 Πέµπτος παράγοντας είναι η µεταβλητή επικοινωνία  µε  γονείς και έλεγχος από γονείς, όπως 

απουσία γονέων από το σπίτι, όχι συζήτηση θεµάτων σχολείου, οικονοµικών-πολιτικών, 

οικογενειακών, πολιτιστικών-κινηµατογραφικών, βιβλίων και θρησκείας  µε γονείς. Η  

µεταβλητή  αυτή  κατά µία φορά περίπου (Exp=.7891) αυξάνει τις πιθανότητες  χρήσης. Η 

παρουσία  των  γονέων  στο σπίτι  µαζί  µε  την  παρουσία στενών συγγενών, όπως γιαγιάς, 

παππού, θείου κλπ. και η  συζήτηση των  παραπάνω  θεµάτων  µε τους  γονείς  προστατεύουν 

 τους νέους από  τη χρήση. Ανάλογα ευρήµατα αναφέρονται ήδη στη βιβλιογραφία  για τον 

προστατευτικό ρόλο της οικογένειας από τη χρήση µη  νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών. Ο 

Olivenstein (1982) έχει παρατηρήσει ότι οι  σχέσεις ανάµεσα στο νέο χρήστη και τους γονείς του 
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είναι  διαταραγµένες. Οι Παράσχος κ.ά. (1984), Corrigan (1986), Selnow (1987), Murray  κ.ά  

(1987), Reynolds  και  Rob (1988), Kleinman κ.ά. (1988), και Needle κ.ά. (1988), έχουν 

αναφέρει ότι το  διαζύγιο, η απουσία του ενός ή και των δύο γονέων είναι συνηθισµένη εικόνα 

για την οικογένεια των χρηστών. Φαίνεται δηλαδή ότι κοινωνικοί και ατοµικοί ψυχολογικοί 

παράγοντες, όπως η παρουσία ή απουσία των γονέων από το σπίτι και η ποιότητα των σχέσεων 

µε τους γονείς επηρεάζουν τη χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών. Αξίζει να τονιστεί 

ιδιαίτερα ο σηµαντικός  ρόλος  της οικογένειας  µε  την  προστατευτική επίδραση, που ασκεί 

στους νέους από τη χρήση, όταν ζουν και οι δυο γονείς στο σπίτι και υπάρχουν καλές σχέσεις 

γονέων-παιδιών. Το γονεικό  ενδιαφέρον στη µεταβλητή µας φαίνεται µε το να συζητούν οι 

γονείς µε  τα παιδιά τους θέµατα ειδικού ή γενικού ενδιαφέροντος. Η έλλειψη επικοινωνίας  

ανάµεσα στους γονείς και παιδιά, όπως και ο ελλιπής έλεγχος από τους γονείς, θεωρείται 

έλλειψη επικοινωνίας µε ίσα ζωντανά συστήµατα, διότι οι µαθητές, που κάνουν χρήση, συνήθως 

δε  συζητούν κανένα από τα αναφερόµενα θέµατα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος µε τους 

γονείς τους. 

 Τελευταίος  σε  σπουδαιότητα παράγοντας είναι η στάση γονέων ως προς ευχαριστήσεις  και  

καταναλωτισµό, όπως χαρακτηρισµός από τους µαθητές της συµπεριφοράς των γονέων τους ως 

προς  τη διασκέδαση και το ντύσιµό τους. Λόγω του ότι ο δείκτης  αυτός -όπως και ο 

προηγούµενος- έχει αρνητικό πρόσηµο,  οι  χαµηλές τιµές του, δηλαδή η αυστηρή συµπεριφορά 

ή µε αρνητικά  σχόλια συµπεριφορά των γονέων, όπως αυτή χαρακτηρίζεται από τους µαθητές, 

επηρεάζει θετικά τη λήψη µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών. Ο δείκτης αυτός αυξάνει τις 

πιθανότητες χρήσης κατά µία  φορά περίπου  (Exp=.8213). Και  σε  αυτόν  τον παράγοντα, όπως 

και στον προηγούµενο, φαίνεται ότι η έλλειψη επικοινωνίας µε τους γονείς, δηλαδή η έντονα 

κριτική και απορριπτική στάση των γονέων προς τα παιδιά τους και κατά συνέπεια η έλλειψη 

διαλόγου µέσα στην οικογένεια επιδρά θετικά στη χρήση. Οι Kokkevi  και Stefanis  (1978)  

παρατήρησαν  ότι η λιγότερο απορριπτική και περισσότερο  επιτρεπτική  στάση  των γονέων 

βοηθεί στη χρήση, εύρηµα, φαινοµενικά αντίθετο µε το δικό µας. Πιθανόν όµως τελικά να µην 

είναι αντίθετα τα  ευρήµατα  αυτά, διότι, πιθανόν τόσο η πολύ επιτρεπτική όσο και η πολύ  

απορριπτική στάση των γονέων σηµαίνουν το ίδιο πράγµα, δηλαδή έλλειψη ενδιαφέροντος και 

επικοινωνίας από τους γονείς για τα παιδιά τους. Και εδώ, όπως και στον προηγούµενο δείκτη, 

φαίνεται ότι κοινωνικοί και ατοµικοί ψυχολογικοί παράγοντες, όπως η ποιότητα των  σχέσεων 

µε τους γονείς επηρεάζουν τη χρήση µη  νόµιµων ουσιών, και αξίζει να τονιστεί ο σηµαντικός 
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ρόλος  της  οικογένειας µε την προστατευτική  επίδραση  που  ασκεί στους νέους όταν υπάρχουν 

καλές σχέσεις γονέων-παιδιών. 

Σύµφωνα µε τη θεωρία των Paritsis και Stewart (1979) η  καλή επικοινωνία  µε  τους  γονείς 

µέσα στην οικογένεια, µπορεί να θεωρηθεί  ως  προτίµηση αλληλεπίδρασης µε όµοιου επιπέδου 

ζωντανά συστήµατα. Οµως εδώ η επικοινωνία αυτή δεν υπάρχει µέσα στην οικογένεια, διότι η 

στάση των γονέων είναι  απορριπτική, µε  συνέπεια  να  µην υπάρχει διάλογος µε τα παιδιά. Ετσι  

τα παιδιά  δεν  επικοινωνούν  µε την οικογένεια µε αποτέλεσµα να οδηγούνται στην κακή 

προσαρµογή στο κοινωνικό περιβάλλον  και στην παρακµή. 

 Ο  αθροιστικοί  δείκτες επικοινωνία µε συνοµηλίκους και ενασχόληση  µε  πνευµατικά  

θέµατα δε φαίνεται να παίζουν κάποιο ρόλο στην πρόβλεψη ποιοι µαθητές παίρνουν µη νόµιµες 

ψυχότροπες ουσίες και ποιοι όχι, ενώ στις απλές συσχετίσεις παρουσίαζαν στατιστικά 

σηµαντική διαφορά µε την εξαρτηµένη  µεταβλητή. Αυτό  σηµαίνει  ότι  στο µοντέλο λογιστικής 

παλινδρόµησης υπερτερούν σε σηµαντικότητα οι αθροιστικοί δείκτες, που περιέχονται στο 

µοντέλο, των δεικτών, που δεν περιέχονται στο µοντέλο. Εποµένως οι σχέσεις µε συνοµιλήκους 

και η έλλειψη ενασχόλησης µε πνευµατικά θέµατα δεν επηρεάζουν άµεσα τη  χρήση, όσο άλλοι 

παράγοντες, όπως π.χ. οι κακές σχέσεις µε την οικογένεια, η  αποθάρρυνση, η  χρήση  ουσιών  

κ.λ.π., που οδηγούν στην  έλλειψη  επικοινωνίας  µε συνοµιλήκους και στην έλλειψη 

ενασχόλησης µε πνευµατικά θέµατα. 

 

3.5. Επαλήθευση  της  θεωρίας  της αλληλεπίδρασης συστηµάτων. 

 Από  τη  συζήτηση φάνηκε ότι το µοντέλο, που πρόκυψε από την ανάλυση λογιστικής 

παλινδρόµησης, στηρίζει την αρχική υπόθεση ότι τα άτοµα, που προτιµούν να αλληλεπιδρούν µε 

κατώτερά τους συστήµατα, έχουν  περισσότερες  πιθανότητες  να κάνουν χρήση. ∆ηλαδή, όταν 

οι µαθητές παίρνουν ευχαρίστηση από την  αλληλεπίδραση µε µη ζωντανά  συστήµατα (καφέ, 

τσιγάρα, αλκοόλ, χρήµα) κάνουν χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών. Με  τον  τρόπο αυτόν 

όχι µόνο δεν εξελίσσονται, αλλά όπως  είναι  γνωστό από τη βιβλιογραφία η χρόνια χρήση  µη  

νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών οδηγεί σε µείωση ή έλλειψη επαγγελµατικής δραστηριότητας  

καθώς και κοινωνική και οικονοµική καθίζηση, διότι τα συστήµατα αυτά δεν τους παρέχουν 

πληροφορίες για εξέλιξη. Ακόµη  παρουσιάζουν και αυτοκαταστροφική συµπεριφοφορά µε τη 

χρήση µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών και µπορούν να φτάσουν  και  µέχρι το θάνατο. Επίσης 

η ευχαρίστηση που αντλούν από την αλληλεπίδραση µε πυγµαχία, πάλη, καράτε (όχι 
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επικοινωνία µε γλώσσες  που µεταδίδουν µεγάλη ποσότητα πληροφοριών), ηλεκτρονικά και 

µπιλιάρδο (επικοινωνία µε υψηλού επιπέδου γλώσσα) δεν εξελίσσουν διότι οι διότι οι 

πληροφορίες, που παρέχονται από αυτά τα συστήµατα στο άτοµο δεν είναι αρκετές ώστε να το 

οδηγήσουν στην εξέλιξη και στην καλή προσαρµογή µέσα στο κοινωνικό  περιβάλλον. Ακόµη η 

έλλειψη επικοινωνίας  µέσα  στην οικογένεια θεωρείται έλλειψη αλληλεπίδρασης µε ίσα προς το 

άτοµο συστήµατα, διότι, ενώ η επικοινωνία µέσα στην  οικογένεια  γίνεται µε τη γλώσσα, στην  

περίπτωσή µας των χρηστών η γλώσσα, δηλαδή ο διάλογος και η συζήτηση δε  

χρησιµοποιούνται αρκετά και έτσι παρέχονται λίγες πληροφορίες στο άτοµο ώστε  να  το 

οδηγήσουν στην εξέλιξη. 

Ο παράγοντας  της  ψυχοπαθολογίας  θεωρείται  σε ένα βαθµό σα συνέπεια της έλλειψης 

αλληλεπίδρασης µε ίσα συστήµατα  (κακές σχέσεις µέσα στην οικογένεια), που εµποδίζει την 

εξέλιξη του ατόµου, γι αυτό το άτοµο οδηγείται στην παρακµή και αυτοκαταστροφική 

συµπεριφορά. 

Επίσης η αρχική υπόθεση της αλληλεπίδρασης µε απλούστερα  συστήµατα ενισχύεται και από 

τα ευρήµατα άλλων  ερευνών. Συγκεκριµένα, όσον αφορά τις ενδοοικογενειακές  σχέσεις  η 

έλλειψη ικανοποίησης από αλληλεπίδραση µε ίσα προς το άτοµο συστήµατα ενισχύεται από την 

ύπαρξη κακών σχέσεων γονέων-παιδιών, την έλλειψη στενών οικογενειακών σχέσεων και 

αγάπης και γενικότερα "διαλυµένης"  οικογενειακής ζωής (Hochman και Brill  1973, Selnow 

1987, Reynolds  και  Rob 1988, Vaillant 1966, Shneider κ.ά. 1977, Kokkevi και Stefanis 1978, 

Jessor κ.ά.  1980, Corrigan 1986, Παράσχος κ.ά. 1984, Μαρσέλος κ.ά. 1988, Rob  κ.ά. 1990, 

Κοκκέβη  κ.ά.  1993). Όσον  αφορά  τις εξωοικογενειακές σχέσεις η συγκεκριµένη υπόθεση 

ενισχύεται από την έλλειψη φίλων, την επιθετική συµπεριφορά (το αντίθετο της ικανοποίησης) 

(Κοκκέβη κ.ά. 1993). 

Η πλήρης εργασιακή απασχόληση (full-time) της µητέρας και σε επάγγελµα "ευγενές" (white 

collar) (Murray κ.ά.1987, Rob κ.ά. 1990) είναι πολύ πιθανό να έχει συνέπεια την ελλιπή 

επικοινωνία µητέρας-παιδιού, δηλαδή την όχι καλή σχέση µέσα στην  οικογένεια, που  συνήθως  

οδηγεί  στη χρήση. Το ίδιο πιθανόν να σηµαίνει  και  η  διάθεση πολλών απογευµάτων έξω από 

το σπίτι για αναψυχή (Bachman κ.ά. 1981). Η ανάγκη ανακούφισης από καταθλιπτικά 

συµπτώµατα, οι συναισθηµατικές διαταραχές, η  κατάθλιψη, αποθάρρυνση  και  καταπιεσµένη  

διάθεση (Hekimian  και Gerson  1968, Smart  και Jones 1970, ∆εληγιαννάκης κ.ά. 1971, De  

Leon  κ.ά.  1973, Paton κ.ά. 1977, Rounsaville κ.ά. 1982, Stefanis  και  Kokkevi  1986)  
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συνήθως σχετίζονται µε έλλειψη επικοινωνίας µε το οικογενειακό περιβάλλον. Εποµένως οι 

παράγοντες της παραγράφου αυτής σχετίζονται µε την έλλειψη ικανοποίησης  από  

αλληλεπίδραση  µε  ίσα προς το άτοµο συστήµατα. 

Η ευχαρίστηση, που αντλεί το άτοµο από την αλληλεπίδρασή του µε κατώτερα από αυτό 

συστήµατα, όπως  είναι  συνήθως το χρήµα στη σύγχρονη καταναλωτική  κοινωνία  είτε αυτό 

προέρχεται από εργασία είτε από την οικογένεια και η χρήση άλλων  ψυχοτρόπων ουσιών  

νόµιµων  ή παράνοµων (Bachman κ.ά. 1981, Shelley κ.ά. 1982, Mills και Noyes 1984, 

Παιονίδηε κ.ά.1985, Μαρσέλος κ.ά. 1988, ∆εληγιαννάκης κ.ά. 1971, Hochman και Brill 1973, 

Single κ.ά. 1974, Gould κ.ά. 1977, Jessor  κ.ά. 1980, Παιονίδης  και Αχλάδας 1984, Murray κ.ά. 

1988, Rob  κ.ά. 1990, Κοκκέβη  κ.ά. 1993). 

Η  έλλειψη  αλληλεπίδρασης µε ανώτερα από το άτοµο συστήµατα, ενισχύεται από την 

ύπαρξη στους χρήστες κακής σχολικής επίδοσης  (Βachman  κ.ά. 1981, Μαρσέλος  κ.ά. 1988, 

Rob κ.ά. 1990) και από την έλλειψη εκπαίδευσης ανώτερης βαθµίδας  (∆εληγιαννάκης  κ.ά.  

1971,  Jessor  κ.ά.  1980, Κοκκέβη κ.ά. 1993), η κακή σχολική επίδοση (Βachman κ.ά. 1981, 

Μαρσέλος  κ.ά. 1988, Rob κ.ά. 1990). 

Εποµένως τα αναφερθέντα βιβλιογραφικά ευρήµατα ενισχύουν  την αρχική  υπόθεση  της  

αλληλεπίδρασης µε απλούστερα συστήµατα. 
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4.              Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α . 

1. Το ποσοστό των µαθητών, που κάνουν χρήση, είναι  µικρότερο από  το  αναµενόµενο, 

µε βάση τα αποτελέσµατα όµοιων ερευνών, που χρησιµοποίησαν την ίδια µεθοδολογία. 

   2. Συµφωνούµε µε τα ευρήµατα άλλων ερευνών ως προς το  ότι οι χρήστες είναι 

περισσότερο πιθανό να έχουν µεγαλύτερη  ηλικία, χρήµατα, να εργάζονται, να έχουν κακές 

σχέσεις µε την οικογένειά τους, αυξηµένα επίπεδα ψυχοπαθολογίας και να κάνουν χρήση 

νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών. 

3. Οι παράγοντες, που  προβλέπουν  την  οµάδα υψηλού κινδύνου για χρήση, κατά  

σειρά  σπουδαιότητας είναι : α)χρήση νόµιµων ουσιών, β)ψυχοπαθολογία, γ)ύπαρξη  

χρηµάτων, δ)ενασχόληση  µε ηλεκτρονικά, µπιλιάρδο και πάλη, ε)ελλιπής επικοινωνία µε 

γονείς  και  ελλιπής  έλεγχος από γονείς και στ)έντονα κριτική, απορριπτική  στάση  των  

γονέων ως προς τις ευχαριστήσεις και 

τον  καταναλωτισµό  (διασκέδαση, ντύσιµο)  των  παιδιών τους. 4. Η προτίµηση για 

αλληλεπίδραση µε κατώτερα  συστήµατα, σχετίζεται  µε  τη  χρήση µη νόµιµων ουσιών, 

ενώ η προτίµηση για αλληλεπίδραση µε ίσα ή ανώτερα συστήµατα ασκεί  προστατευτικό 

ρόλο από τη χρήση. 

Από τα παραπάνω, νέα γνώση στο χώρο της αναζήτησης των  παραγόντων, που επιδρούν 

στη χρήση µη νόµιµων ουσιών στο µαθητικό πληθυσµό αποτελούν α)η προτίµηση για 

αλληλεπίδραση µε κατώτερα συστήµατα και β)η σύνθεση του συγκεκριµένου 

πολυπαραγοντικού µοντέλου. Παράλληλα υπάρχει επικάλυψη ανάµεσα στο (α) και (β). 

Η προτίµηση των χρηστών για αλληλεπίδραση µε κατώτερα  συστήµατα ερευνάται και 

πιστοποιείται για πρώτη φορά. Η πιστοποίηση αυτή ενισχύει γενικότερα τη θεωρία των 

Paritsis και  Stewart, που βρίσκει µια επιπλέον εφαρµογή. 

Το συγκεκριµένο πολυπαραγοντικό µοντέλο της  έρευνας  για την πρόγνωση της χρήσης 

αποτελεί ένα  νέο µοντέλο. Οι αθροιστικοί δείκτες και οι επιµέρους µεταβλητές, που 

αποτέλελεσαν τον κάάθε δείκτη δεν έχουν χρησιµοποιηθεί από άλλες έρευνες  για τη 

δηµιουργία του ίδιου  ακριβώς  αθροιστικού δείκτη. Επιπλέον ο αθροιστικός δείκτης 

"τρόπος ζωής ενισχυτικός στη χρήση" είναι ένα νέο εύρηµα, δεδοµένου ότι  ορίζει  ένα 

συγκεκριµένο τρόπο ζωής των εφήβων µαθητών της  πόλης  του Ηρακλείου, που επιδρά 

θετικά στη χρήση. 
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 5.  Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ . 

 Οι  αναφερθέντες  παράγοντες  του  πολυπαραγοντικού µοντέλου µπορούν να αποτελέσουν 

µια χρήσιµη µέθοδο για αναγνώριση  των χρηστών, χωρίς αυτό να σηµαίνει, πως, όταν 

υπάρχουν οι  παράγοντες αυτοί, ο έφηβος θα κάνει απαραίτητα χρήση. Για την  ακριβή 

πρόβλεψη θα έπρεπε να έχουν ερευνηθεί και άλλα χαρακτηριστικά των εφήβων, είτε της 

προσωπικότητάς τους είτε του περιβάλλοντός τους, είτε και των δύο, όπως  παραβατικότητα, 

σεξουαλικές  σχέσεις, χρήση  από  οικογένεια και παραβατικότητα οικογένειας, τα οποία όµως 

ήταν δύσκολο να συµπεριληφθούν στο ερωτηµατολόγιο της παρούσας  έρευνας  το 1988, διότι 

υπήρχε ο κίνδυνος να δηµιουργήσουν κάποια καχυποψία στους µαθητές, που ενδεχόµενα  να  

επηρέαζε την ειλικρίνεια των απαντήσεών τους. 

 Στο σχεδιασµό µιας µελλοντικής έρευνας ελπίζουµε ότι θα  είναι χρήσιµες οι παραπάνω 

παρατηρήσεις. Ήδη ζητήθηκαν τα ευρήµατα  της  παρούσας  εργασίας  για το σχεδιασµό 

των υπηρεσιών αντιµετώπισης του προβλήµατος των µη νόµιµων ψυχοτρόπων ουσιών  

από  την  οµάδα σχεδιασµού του Πανεπιστηµίου Κρήτης (κ.κ. Παρίτσης, Μιχελογιάννης, 

Φιλαλήθης, Μιχαλοδηµητράκης και Σπυράκη). 
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7 .  Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
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Ενηµερωτικό φυλλάδιο για τον καθηγητή. 

Α. 

1. ∆ιανοµή ερωτηµατολογίων. 

2. Ανάγνωση εισαγωγικού σηµειώµατος του ερωτηµατολογίου 

3. Τονίζεται στους µαθητές ότι τα ερωτηµατολόγια είναι ανώνυµα και απόρρητα, ότι 

θα ανακατευτούν µετά τη συµπλήρωσή  τους µπροστά στους µαθητές, και ότι η 

ειλικρίνεια των µαθητών  είναι απαραίτητη για να βοηθήσουν στην έρευνα. 

4. Απαντούν µε ένα ή περισσότερους σταυρούς, όπου χρειάζεται. 5. ∆ε  

συµπληρώνουν  τον αύξοντα αριθµό, διότι θα συµπληρωθεί κατά την κωδικοποίηση 

των ερωτηµατολογίων. 

6. Στην περιοχή κατοικίας αναφέρουν περιοχή, π.χ. Πόρος, ∆ειλινά, Μασταµπάς, 

Οαση κ.λ.π. και όχι διεύθυνση. 

7. Πριν απαντήσουν στις ερωτήσεις 46, 48, 50 και 54  διαβάζεται από τον καθηγητή 

τι είναι ηρεµιστικά,υπνωτικά,διεγερτικά, ναρκωτικά. 

8. Μαζεύονται τα  ερωτηµατολόγια, ανακατεύονται µπροστά στους µαθητές και 

παραδίδονται. 

9. Παραδίδεται και το ερωτηµατολόγιο του καθηγητή µαζί µε τις οδηγίες. 

Β. 

Ηρεµιστικά 

Τα ηρεµιστικά συνιστώνται καµµιά φορά από γιατρούς για να η- 

ρεµήσουν οι άνθρωποι, να καλµάρουν τα νεύρα τους, ή να ηρεµήσουν το σώµα τους. 

Το Λίµπριουµ, το Βάλιουµ  και  το Νίλτσουν είναι όλα ηρεµιστικά. Τα φαρµακεία δεν 

επιτρέπεται να τα πουλάνε χωρίς συνταγή γιατρού. (Αυτό δεν  αφορά τα  φάρµακα, που 

δίδονται χωρίς συνταγή). 

Υπνωτικά, βαρβιτουρικά 

 Τα υπνωτικά συνιστώνται καµµιά φορά από τους γιατρούς για να βοηθήσουν τους 

ανθρώπους να κοιµηθούν ή να ηρεµήσουν. Τα φαρµακεία  δεν  επιτρέπεται να τα 

πουλάνε χωρίς συνταγή γιατρού. (Αυτό δεν αφορά τα φάρµακα, που δίδονται χωρίς 

συνταγή). 

 



 

 
159

∆ιεγερτικά 

 Τα διεγερτικά  (π.χ. αµφεταµίνες)  συνιστώνται  από γιατρούς για να βοηθήσουν 

τους ανθρώπους να χάσουν βάρος ή να  αποκτήσουν περισσότερη ενεργητικότητα. Τα 

φαρµακεία δεν επιτρέπεται να τα πουλάνε χωρίς χωρίς συνταγή γιατρού. (Αυτό δεν 

αφορά τα φάρµακα, που δίνονται χωρίς συνταγή γιατρού). 

Ναρκωτικά 

 Υπάρχουν κάποια ναρκωτικά, που οι γιατροί καµµιά φορά  συνιστούν για ισχυρούς 

πόνους, για το βήχα ή για τη  διάρροια. Σε αυτά τα ναρκωτικά  περιέχονται  η µορφίνη, 

η  κωδείνη κλπ. Τα φαρµακεία δεν επιτρέπεται να τα πουλάνε χωρίς τη συνταγή  του 

γιατρού. 

Φίλε µαθητή, φίλη µαθήτρια, 

 Γίνεται µια έρευνα στα σχολεία  Μέσης  Εκπαίδευσης της πόλης του Ηρακλείου για 

την υγεία και για άλλα σχετικά µε αυτή  θέµατα, που απασχολούν την κοινωνία µας. 

Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία της έρευνας από κάθε σχολείο  απα- 

ντούν στο ερωτηµατολόγιο όλοι οι µαθητές και µαθήτριες. 

 Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστώσουµε  τις  ανάγκες στον τοµέα της υγείας και 

να δούµε αν και σε ποιο βαθµό συνδέονται οι ανάγκες αυτές, ιδιαίτερα στους  νέους 

(ες)  της ηλικίας µε τρέχοντα κοινωνικά προβλήµατα, όπως τα οικονοµικά  προβλήµατα 

και γενικότερα οι  σχέσεις  ανάµεσα στους ανθρώπους, η εκπαίδευση, η διάθεση του 

ελεύθερου χρόνου, η χρήση ναρκωτικών ου- 

σιών και ορισµένες κοινωνικές συνήθειες. 

 Στα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής θα στηριχθούν  προτάσεις, που θα 

απευθύνονται στην Πολιτεία και στους  αρµόδιους κρατικούς φορείς για την 

αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών. 
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 Θεωρούµε τη συνεργασία σας ιδιαίτερα σηµαντική για την  επιτυχία του σκοπού της 

έρευνας και γιαυτό σας παρακαλούµε να απαντήσετε µε ειλικρίνεια και υπευθυνότητα 

στο  ερωτηµατολόγιο αυτό. ∆εν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις και αυτό που θέ-

λουµε είναι η δική σας γνώµη και  εµπειρίες  πάνω σε ορισµένα θέµατα. 

 ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ. 
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Φ Υ Λ Λ Ο   Κ Ω ∆ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ 

     ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   1  2  3  4 

       --¬--¬--¬--¬ 

ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ                                 L--L--L--L-- 

         5  6 

Q1Α ΣΧΟΛΕΙΟ      --¬--¬ 

 Α  Γενικό Λύκειο = 1  L--L-- 

 Β  Γενικό Λύκειο = 2 

 Γ  Γενικό Λύκειο = 3 

 ∆  Γενικό Λύκειο = 4 

 Ε  Γενικό Λύκειο = 5 

 ΣΤ Γενικό Λύκειο = 6 

 Ζ  Γενικό Λύκειο = 7 

Λύκειο Νέας 

Αλικαρνασσού = 8 Α  

Τεχνικό Λύκειο = 9 

 Β  Τεχνικό Λύκειο =10 

 Γ  Τεχνικό Λύκειο =11 

 ∆  Τεχνικό Λύκειο =12 

 Ε  Τεχνικό Λύκειο =13 

Παγκρήτιο Ιδιωτικό 

Λύκειο=14 Τεχνική 

Σχολή =15 

 Οχι απάντηση  =88 

 Recode 

 Τιµή 1 µέχρι 8 =1 

 Τιµή 14    =1 

 Τιµή 9 µέχρι 13 =2 

 Τιµή 15    =2 

1=Γενική Εκπαίδευση 
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2=Τεχνική Εκπαίδευση 

Q1Β ΤΑΞΗ        7 

 Α Λυκείου  =4      --¬ 

 Β Λυκείου  =5      L-- 

 Γ Λυκείου  =6 

 ∆ Λυκείου  =7 

 Οχι απάντηση=88 

 Recode 

 Τιµή 7  =6 

Q2 ΗΛΙΚΙΑ        8 

 13-14  =1      --¬ 

 15-16  =2      L-- 

 17-18  =3 

 19-20  =4 

 21+  =5 

 Οχι απάντηση=88 

 Recode 

 Τιµή 1  =2 

          9 

Q3 ΦΥΛΟ         --¬ 

 Αγόρι  =1      L-- 

 Κορίτσι  =2 

 Οχι Απάντηση=88 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

        10 11 

Q5Α ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ   --¬--¬ 

 Αδέλφια (αριθµόs)   L--L-- 

Οχι απάντηση     =88 ∆εν έχει αδέλφια =98 Εγγαµος          =99 Μόνο 
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σταυρός(ένα ερωτηµατολόγιο 

  µόνο)            =99 

  Recode 

1 - 3 αδέλφια    =1 4 και περισσότερα=2 Τιµή 98          =1 Τιµή 99          =88 

        12 

Q5Β Στο σπίτι µένουν : πατέρας µόνο   =1 --¬ 

   µητέρα µόνο   =2 L-- 

άλλοι συγγενείς µόνο (παππούς,γιαγιά κλπ.) =3 

   πατέρας+µητέρα  =4 

   πατέρας+άλλοι συγγενείς =5 

   µητέρα+άλλοι συγγενείς =6 

   πατ.+µητ.+άλλ.συγγ. =7 

   Οχι απάντηση   =88 

   Ενήλικας,έγγαµος  =9 

Recode 

   Τιµές 1 µέχρι 3  =1 

   Τιµές 5 µέχρι 6  =1 

   Τιµή      9   =88 

   Τιµή      7   =4 

1=Απουσία πατέρα ή 

µητέρας ή και των δύο 

από το σπίτι 4=Παρουσία 

και των δύο γονιών ή 

εκτεταµένη οικογένεια 

Q6 ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ     13 14 

      --¬--

¬ ∆ωµάτια (αριθµός)     L--L-- 

 Οχι απάντηση            =88 

 Πολλά(∆εν αναφέρει αριθµό.Μόνο 
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 ένα ερωτηµατολόγιο)            =99 

 Recode 

 1 - 5 δωµάτια            =1 

 6 και περισσότερα δωµάτια      =2 

        15 

Q7 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ      --¬ 

        L-- 

Q7A       Πατέρας 

 ∆εν πήγε καθόλου σχολείο = 1 

 ∆ηµοτικό  = 2 

 Γυµνάσιο-Λύκειο  = 3 

 Αλλη εκπαίδευση(ανώτερη,ανώτατη) = 4 

 ∆εν απάντησε δικαιολογηµένα = 9 

(ορφανός,διαζευγµένοι γονείς...) 

 Οχι απάντηση  = 88 

 Recode 

 Τιµή 1  = 2 

 Τιµή 9  = 88 

        16 Q7B  

 ∆εν πήγε καθόλου σχολείο = 1   L-- 

 ∆ηµοτικό  = 2 

 Γυµνάσιο-Λύκειο   = 3 

 Αλλη εκπαίδευση(ανώτερη,ανώτατη) = 4 

 ∆εν απάντησε δικαιολογηµένα  = 9 

(ορφανός,διαζευγµένοι γονείς...) 

 Οχι απάντηση   = 88 

 Recode 

 Τιµή 1   = 2 

 Τιµή 3   = 4 
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 Τιµή 9   = 88 

Q8 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ     --¬ 

       L-- 

Q8A  Αυτοκίνητο      17 

 Οχι   = 1 

 Ναι   = 2 

Q8B  Μηχανάκι ή µοτοσυκλέτα 

 Οχι   = 1  --¬ 

 Ναι   = 2  L-- 

      18 

∆εν απάντησε δικαιολογηµένα  = 9 

 Οχι απάντηση   = 88 

 Recode 

 Τιµή 9   = 88 

Q9 (∆εν αφορά όσους µένουν µόνοι)     --¬ 

 ΑΤΟΜΙΚΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ      L-- 

 Οχι         =1     19 

 Ναι         =2 

 ∆εν απαντά δικαιολογηµένα =9 

 Οχι απάντηση         =88 

 Recode 

 Τιµή 9         =88 

Q10  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  --¬ 

      L-- 

Από τους γονείς     =1 20 

 Από άλλους συγγενείς(παππού,γιαγιά κλπ.) =2 

 Από αλλού(διευκρίνηση......)    =3 

 Συνδυασµός κατηγορίας 1 και 2    =4 
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 Συνδυασµός κατηγορίας 1 και 3    =5 

 Συνδυασµός κατηγορίας 2 και 3    =6 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 3  =7 

 Οχι απάντηση     =88 

 Recode 

 Τιµές 4,5 και 7     =1 

 Τιµές 3 και 6     =2 

 1=Προέλευση χρηµάτων από γονείς 

 2=Προέλευση χρηµάτων όχι από γονείς 

  ΕΡΓΑΣΙΑ 

Q11  ΕΡΓΑΣΙΑ      --¬ 

 Οχι  =1  

 L-- 

 Ναι(εποχιακά ή στσθερότερα)     21 

 Ναι  =2 

 Ναι εποχιακά  =3 

 Ναι σταθερότερα  =4 

 ∆εν απαντά δικαιολογηµένα =9 

 Οχι απάντηση  =88 

 Recode 

 Τιµές 2 µέχρι 4  =2 

 

Q12  ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    --¬ 

Q12Α Είδος εργασίας:Tουριστικά επαγγέλµατα  L-- 

   (ξενοδοχεία,ταβέρνες,µπαρ,  22 

καφετέριες,ενοικιαζόµενα κλπ.)  =1 

Αγροτικά επαγγέλµατα =2 

   Μηχανικά-Τεχνικά =3 

   Οικοδοµές   =4 
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   Εργοστάσιο,βιοτεχνία,εργαστήριο =5 

   Αλλα   =6 

   Συνδυασµός κάποιων περιπτώσεων  =7 

   Recode 

   Τιµές 4,5 και 7 =2 

Q12Β Τρόπος εργασίας    --¬ 

 Εργασία µε αµοιβή    L-- 

 Οχι    =1  23 

 Ναι    =2 

 Συνδυασµός περιπτώσεων 1 και 2=3 

Q12C Εργασία σε οικογενειακό πλαίσιο  --¬ 

 Οχι    =1  L-- 

 Ναι    =2  24 

 Συνδυασµός περιπτώσεων 1 και 2=3  24 

 ∆εν απαντά δικαιολογηµένα  =9 

 Οχι απάντηση   =88 

 Recode 

 Τιµές 3 και 9   =88 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Q14  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

Q14Α Μιας πολιτικής οργάνωσης Οχι=1  --¬25 

    Ναι=2  L-- 

Q14Β Ενός πολιτιστικού συλλόγου  Οχι=1  --¬26 

    Ναι=2  L-- 

Q14C Μιας θρησκευτικής οργάνωσης Οχι=1  --¬27 

    Ναι=2  L-- 



 

 
168

Q14D Ενός αθλητικού οµίλου Οχι=1  --¬28 

    Ναι=2  L-- 

Q14E Των προσκόπων-οδηγών Οχι=1  --¬29 

    Ναι=2  L-- 

Q14F Αλλο(προσδιορίζει) Οχι=1  --¬30 

    Ναι=2  L-- 

Οχι απάντηση     =88 

Q15  ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ 

Q15A Ποδόσφαιρο     --¬31 

 Συστηµατικά=1     L-- 

 Ευκαιριακά =2 

 Καθόλου    =3 

Q15B Κλασσικό αθλητισµό,γυµναστική,µπάσκετ,τεννις,βόλλευ 

Συστηµατικά=1     --¬32 

 Ευκαιριακά =2     L-- 

 Καθόλου    =3 

Q15C Κολύµβηση,καταδύσεις,κωπηλασία,σκι(θαλάσσιο) 

Συστηµατικά=1     --¬33 

 Ευκαιριακά =2    L-- 

 Καθόλου    =3 

Q15D Πάλη,πυγµαχία,καράτε 

 Συστηµατικά=1    --¬34 

 Ευκαιριακά =2    L-- 

 Καθόλου    =3 

Q15E Αλλο 

 Συστηµατικά=1    --¬35 

 Ευκαιριακά =2    L-- 



 

 
169

 Καθόλου    =3 

 Οχι απάντηση=88 

 Συστηµατικά =88 

 Ευκαιριακά  =88 

 Καθόλου     =88 

Q16  ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

   36 37 Ποδόσφαιρο 

 Κλασσικός αθλητισµός,γυµναστική µπάσκετ,  L--L-- 

 τέννις,βόλλευ  = 2 

Κολύµβηση,καταδύσεις,κωπηλασία,σκι(θαλ.) = 3 

Πάλη,πυγµαχία,καράτε  = 4 

 Αλλο  = 5 

 Συνδυασµός κατηγορίας 1 και 2 = 6 

 Συνδυασµός κατηγορίας 1 και 3 = 7 

 Συνδυασµός κατηγορίας 1 και 4 = 8 

 Συνδυασµός κατηγορίας 1 και 5 = 9 

 Συνδυασµός κατηγορίας 2 και 3 =10 

 Συνδυασµός κατηγορίας 2 και 4 =11 

 Συνδυασµός κατηγορίας 2 και 5 =12 

 Συνδυασµός κατηγορίας 3 και 4 =13 

 Συνδυασµός κατηγορίας 3 και 5 =14 

 Συνδυασµός κατηγορίας 4 και 5 =16 

 Συνδυασµός κατγγορίας 2 και 3 και 5 =17 

 Συνδυασµός κατηγορίας 1 και 2 και 3 =18 

 Συνδυασµός κατηγορίας 2 και 3 και 4 =19 

 Συνδυασµός κατηγορίας 2 και 4 και 5 =20 

 Συνδυασµός κατηγορίας 1 και 2 και 4 =21 

Συνδυασµός κατηγορίας 1 και 2 και 3 και 



 

 
170

4=22 Συνδυασµός κατηγορίας 3 και 4 και 5 =23 

 Συνδυασµός κατηγορίας 1 και 2 και 5 =24 

Συνδυασµός κατηγορίας 2 και/3 και 4 και 

5=25 Τίποτε ή δεν απάντησε δικαιολογηµένα =99 

 Οχι απάντηση  =88 

 Recode 

 Τιµές 5 µέχρι 99  =5 

Q17  ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ 

Q17A Ηλεκτρονικά στο σπίτι    --¬38 

 Καθηµερινά =1   L-- 

 Μερικές φορές τη βδοµάδα =2 

 Μερικές φορές το µήνα =3 

 Καθόλου =4 

Q17B Ηλεκτρονικά όχι στο σπίτι   --¬39 

 Καθηµερινά =1   L-- 

 Μερικές φορές τη βδοµάδα =2 

 Μερικές φορές το µήνα =3 

 Καθόλου =4 

Q17C Μπιλιάρδο    --¬40 

 Καθηµερινά =1   L-- 

 Μερικές φορές τη βδοµάδα =2 

 Μερικές φορές το µήνα =3 

 Καθόλου  =4 

Q17D Ποδόσφαιρο     --¬41 

 Καθηµερινά  =1   L-- 

 Μερικές φορές τη βδοµάδα =2 

 Μερικές φορές το µήνα =3 

 Καθόλου  =4 
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Q17E Τάβλι-Σκάκι     --¬42 

 Καθηµερινά  =1   L-- 

 Μερικές φορές τη βδοµάδα =2 

 Μερικές φορές το µήνα =3 

 Καθόλου  =4 

Q17F Επιτραπέζια     --¬43 

 Καθηµερινά  =1   L-- 

 Μερικές φορές τη βδοµάδα =2 

 Μερικές φορές το µήνα =3 

 Καθόλου  =4 

Q17G Χαρτοπαιξία     --¬44 

 Καθηµερινά  =1   L-- 

 Μερικές φορές τη βδοµάδα =2 

 Μερικές φορές το µήνα =3 

 Καθόλου  =4 

Q17H Αλλο     --¬45 

 Καθηµερινά  =1   L-- 

 Μερικές φορές τη βδοµάδα =2 

 Μερικές φορές το µήνα =3 

 Καθόλου  =4 

 Οχι απάντηση 

 Καθηµερινά  =88 

Μερικές φορές τη 

βδοµάδα =88 Μερικές 

φορές το µήνα =88 

 Καθόλου  =88 

Recode Q17B,Q17F 

και Q17G Τιµή 1  =2 

 Q17H,τιµή 3  =2 
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∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

     46 47 

Q18  Η ΣΤΕΝΗ ΠΑΡΕΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ:  --¬--¬ 

 Φίλους της γειτονιάς  = 1 L--L-- 

 Αδέλφια-ξαδέλφια  = 2 

 Ατοµα µεγαλύτερης ηλικίας = 3 

 Αλλα πρόσωπα   = 4 

 ∆εν έχει παρέα  = 5 

 Συνδυασµός κατηγορίας 1 και 2 = 6 

 Συνδυασµός κατηγορίας 1 και 3 = 7 

 Συνδυασµός κατηγορίας 1 και 4 = 8 

 Συνδυασµός κατηγορίας 2 και 3 = 9 

 Συνδυασµός κατηγορίας 2 και 4 =10 

 Συνδυασµός κατηγορίας 3 και 4 =11 

Συνδυασµός κατηγορίας 1 και 2 και 3 και 4 

=12 Συνδυασµός κατηγορίας 1 και 2 και 3 =13 

 Συνδυασµός κατηγορίας 1 και 3 και 4 =14 

 Συνδυασµός κατηγορίας 1 και 2 και 4 =15 

 Συνδυασµός κατηγορίας 2 και 3 και 4 =16 

 Συνδυασµός κατηγορίας 2 και 5 =17 

 Συνδυασµός κατηγορίας 3 και 5 =18 

 Συνδυασµός κατηγορίας 2 και 3 και 5 =19 

 Οχι απάντηση   =88 

 Recode 

 Τιµές 1 µέχρι  4  =1 

 Τιµές 6 µέχρι  16  =1 

 Τιµές 17 µέχρι 19  =5 

 

 Τιµή 1=έχει παρέα 

 Τιµή 2=δεν έχει παρέα 
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Q19  ΥΠΑΡΞΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΕΑ 

 Οχι                           =1      --¬ 

 Ναι                           =2      L-- 

 Συνδυασµός περιπτώσεων 1 και 2=3       48 

 ∆εν απάντησε δικαιολογηµένα   =9 

 Οχι απάντηση                  =88 

 Recode 

 Τιµές 9 και 3                 =88 

(Αφορά όσους απάντησαν Ναι στην προηγούµενη ερώτηση) 

Q20  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ 

ΣΤΕΚΙ 

 Στη γειτονιά του =1     --¬49 

 Σε καφετέρια στο κέντρο ή στο κέντρο =2     

L-- 

 Οπουδήποτε αλλού εκτός του κέντρου =3 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 =4 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 3 =5 

 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 3 =6 

 ∆εν απάντησε δικαιολογηµένα =9 

 Οχι απάντηση =88 

 Recode 

 Τιµές 4 µέχρι 6 =88 

 Τιµή 9 =88 

Q21  ΣΥΖΗΤΗΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ, ΦΙΛΟΥΣ Κ.Λ.Π. 

    50 51 

Q21A Σχολείου   --¬--¬ 

 Με πατέρα  = 1 L--L-- 
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 Με µητέρα  = 2 

 Με φίλους  = 3 

 Με άλλο  = 4 

 ∆ε συζητά  = 5 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2  = 6 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 3  = 7 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 4  = 8 

 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 3  = 9 

 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 4  =10 

 Συνδυασµός κατηγοριών 3 και 4  =11 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 3  =12 

Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 3 και 4 =13 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 

3 και 4  =14 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 4  =15 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 3 και 4  =16 

Q21B Συναισθηµατικά-Ερωτικά   52 53 

 Με πατέρα 

 = 1 --¬--¬ 

 Με µητέρα 

 = 2 L--L-- 

 Με φίλους 

 = 3 

 Με άλλο  = 4 

 ∆ε συζητά  = 5 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2  = 6 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 3  = 7 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 4  = 8 

 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 3  = 9 

 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 4  =10 

 Συνδυασµός κατηγοριών 3 και 4  =11 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 3  =12 
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Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 3 και 4 

=13 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 3 και 4  =14 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 4  =15 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 3 και 4 =16 

Q21C Σχέσεις µε άλλους  54 55 

 Με πατέρα

 = 1

 --¬--¬ 

 Με µητέρα

 = 2

 L--L-- 

 Με φίλους

 = 3 

 Με άλλο = 4 

 ∆ε συζητά = 5 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 = 6 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 3 = 7 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 4 = 8 

 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 3 = 9 

 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 4 =10 

 Συνδυασµός κατηγοριών 3 και 4 =11 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 3 =12 

Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 3 και 4 

=13 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 3 και 4 =14 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 4 =15 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 3 και 4 =16 

Q21D Οικονοµικά-Πολιτικά  56 57 

 Με πατέρα

 = 1

 --¬--¬ 

 Με µητέρα
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 = 2

 L--L-- 

 Με φίλους

 = 3 

 Με άλλο = 4 

 ∆ε συζητά = 5 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 = 6 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 3 = 7 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 4 = 8 

 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 3 = 9 

@1 και 3 και 4       =16 

Q21F Πολιτιστικά-Κινηµατογραφικά  60 61 

 Με πατέρα

 = 1

 --¬--¬ 

 Με µητέρα

 = 2

 L--L-- 

 Με φίλους

 = 3 

 Με άλλο = 4 

 ∆ε συζητά = 5 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 = 6 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 3 = 7 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 4 = 8 

 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 3 = 9 

 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 4 =10 

 Συνδυασµός κατηγοριών 3 και 4 =11 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 3 =12 

Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 3 και 4 

=13 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 3 και 4 =14 
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 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 4 =15 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 3 και 4 =16 

Q21G Βιβλία  62 63 

 Με πατέρα

 = 1

 --¬--¬ 

 Με µητέρα

 = 2

 L--L-- 

 Με φίλους

 = 3 

 Με άλλο = 4 

 ∆ε συζητά = 5 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 = 6 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 3 = 7 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 4 = 8 

 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 3 = 9 

 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 4 =10 

 Συνδυασµός κατηγοριών 3 και 4 =11 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 3 =12 

Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 3 και 4 

=13 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 3 και 4 =14 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 4 =15 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 3 και 4 =16 

Q21H Απόψεις για τη θρησκεία  64 65 

 Με πατέρα

 = 1

 --¬--¬ 

 Με µητέρα

 = 2

 L--L-- 
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 Με φίλους

 = 3 

 Με άλλο = 4 

 ∆ε συζητά = 5 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 = 6 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 3 = 7 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 4 = 8 

 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 3 = 9 

 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 4 =10 

 Συνδυασµός κατηγοριών 3 και 4 =11 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 3 =12 

Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 3 και 4 

=13 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 3 και 4 =14 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 4 =15 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 3 και 4 =16 

Q21I Αθλητικά-Ποδοσφαιρικά  66 67 

 Με πατέρα

 = 1

 --¬--¬ 

 Με µητέρα

 = 2

 L--L-- 

 Με φίλους

 = 3 

 Με άλλο = 4 

 ∆ε συζητά = 5 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 = 6 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 3 = 7 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 4 = 8 

 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 3 = 9 

 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 4 =10 
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 Συνδυασµός κατηγοριών 3 και 4 =11 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 3 =12 

Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 3 και 4 

=13 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 3 και 4 =14 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 4 =15 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 3 και 4 =16 

Q21J Μοτοσυκλέτες-Αυτοκίνητα  --¬--¬ 

 Με πατέρα

 = 1

 L--L-- 

 Με µητέρα

 = 2

 68 69 

 Με φίλους

 = 3 

 Με άλλο = 4 

 ∆ε συζητά = 5 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 = 6 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 3 = 7 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 4  = 8 

 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 3  = 9 

 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 4  =10 

 Συνδυασµός κατηγοριών 3 και 4  =11 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 3 =12 

Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 3 και 4 =13 

Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 3 και 4 =14 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 4 =15 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 3 και 4 =16 

 Οχι απάντηση 

 Με πατέρα   = 88 

 Με µητέρα   = 88 
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 Με φίλους   = 88 

 Με άλλο   = 88 

 ∆ε συζητά   = 88 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2  = 88 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 3  = 88 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 4  = 88 

 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 3  = 88 

 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 4  = 88 

 Συνδυασµός κατηγοριών 3 και 4  = 88 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 3 = 88 

Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 3 και 4 = 88 

Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 3 και 4 = 88 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 4 = 88 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 3 και 4 = 88 

 Recode 

 Τιµές 1 µέχρι 4   = 1 

 Τιµές 7 µέχρι 11   = 1 

 Τιµές 14 και 16   = 1 

 Τιµή 15   = 6 

 Τιµές 12 µέχρι 13   = 6 

1=Συζητά µε άλλα πρόσωπα και όχι µε γονείς 

 6=Συζητά µε γονείς 

 5=∆ε συζητά 

Q22  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 

ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ: 

Q22AAΤη σχολική επίδοση    Πατέρας  70 

 Αυστηρή = 1  --¬ 

 Ελαστική = 2  L-- 

 Ενθαρρυντική = 3 
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 Αδιάφορη = 4 

 Θετικά σχόλια = 5 

 Αρνητικά σχόλια = 6 

Q22AB    Μητέρα         71 

 Αυστηρή = 1         --¬ 

 Ελαστική = 2         L-- 

 Ενθαρρυντική = 3 

 Αδιάφορη = 4 

 Θετικά σχόλια = 5 

 Αρνητικά σχόλια = 6 

     72 

Q22BAΤη διασκέδαση    Πατέρας  --¬ 

 Αυστηρή = 1  L-- 

 Ελαστική = 2 

 Ενθαρρυντική = 3 

 Αδιάφορη = 4 

 Θετικά σχόλια = 5 

 Αρνητικά σχόλια = 6  73 

Q22BB  Μητέρα --¬ 

 Αυστηρή =  1 L-- 

 Ελαστική =  2 

 Ενθαρρυντική =  3 

 Αδιάφορη =  4 

 Θετικά σχόλια =  5 

 Αρνητικά σχόλια =  6 

     74 

Q22CAΤο ντύσιµο  Πατέρας --¬ 

 Αυστηρή =  1 L-- 

 Ελαστική =  2 

 Ενθαρρυντική =  3 
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 Αδιάφορη =  4 

 Θετικά σχόλια =  5 

 Αρνητικά σχόλια =  6 75 

Q22CB  Μητέρα --¬ 

 Αυστηρή =  1 L-- 

 Ελαστική =  2 

 Ενθαρρυντική =  3 

 Αδιάφορη =  4 

 Θετικά σχόλια =  5 

 Αρνητικά σχόλια =  6 

     76 

Q22DAΤις πολιτικές θέσεις    Πατέρας --¬ 

 Αυστηρή =  1 L-- 

 Ελαστική =  2 

 Ενθαρρυντική =  3 

 Αδιάφορη =  4 

 Θετικά σχόλια =  5 

 Αρνητικά σχόλια =  6 77 

Q22DΒ    Μητέρα --¬ 

 Αυστηρή =  1 L-- 

 Ελαστική =  2 

 Ενθαρρυντική =  3 

 Αδιάφορη =  4 

 Θετικά σχόλια =  5 

 Αρνητικά σχόλια =  6 

∆εν απάντησε δικαιολογηµένα  

Πατέρας Αυστηρή =  9 

 Ελαστική =  9 

 Ενθαρρυντική =  9 

 Αδιάφορη =  9 
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 Θετικά σχόλια =  9 

 Αρνητικά σχόλια =  9 

  Μητέρα Αυστηρή =  9 

 Ελαστική =  9 

 Ενθαρρυντική =  9 

 Αδιάφορη =  9 

 Θετικά σχόλια =  9 

 Αρνητικά σχόλια =  9 

 Οχι απάντηση  Πατέρας 

 Αυστηρή =  88 

 Ελαστική =  88 

 Ενθαρρυντική =  88 

 Αδιάφορη =  88 

 Θετικά σχόλια =  88 

 Αρνητικά σχόλια =  88 

  Μητέρα Αυστηρή =  88 

 Ελαστική =  88 

 Ενθαρρυντική =  88 

 Αδιάφορη =  88 

Θετικά σχόλια            =     88 

Αρνητικά σχόλια          =     88 

Recode Q22ΑΑ µέχρι Q22DB 

 Τιµή 1           =     

6 

 Τιµή 4           =     

5 

 Τιµή 9           =     

88 

Q23  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Πάντα              =1 
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   78 

 Αρκετά συχνά              =2    --¬ 

 Σπάνια              =3    L-- 

 Ποτέ              =4 

 ∆εν απάντησε δικαιολογηµένα =9 

 Οχι απάντηση              =88 

 Recode 

 Τιµή 9              =88 

  79 80 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ  --¬--¬ 

Q24  ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  L--L-- 

Αθλητισµός και άλλες φυσικές δραστηριότητες (βόλτες,δουλειές του 

σπιτιού.....) =01 

Πολιτιστικές δραστηριότητες (διάβασµα βιβλίων, µουσική, T.V., 

video,γλυπτική,ζωγραφική,τάβλι, σκάκι,µπιλιάρδο,ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές,συλλογές,µεγειρική,προσκοπείο,ξένες γλώσσες...) =02 

∆ραστηριότητες συναλλαγής µε άλλους ανθρώπους (προσκοπείο,οµαδικά 

παιχνίδια,διακέδαση,διαπροσωπικές σχέσεις... ) =03 

 Ικανοποίηση από τη χρήση ουσιών =04 

 Εργασία  =05 

Παιχνίδια ( µπάσκετ ,βόλλευ,ποδόσφαιρο,σκάκι, 

 τάβλι,χαρτιά....) =06 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 =07 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 3 =08 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 4 =09 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 5 =10 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 6 =11 

 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 3 =12 

 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 4 =13 
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 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 5 =14 

 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 6 =15 

 Συνδυασµός κατηγοριών 3 και 4 =16 

 Συνδυασµός κατηγοριών 3 και 5 =17 

 Συνδυασµός κατηγοριών 3 και 6 =18 

 Συνδυασµός κατηγοριών 4 και 5 =19 

 Συνδυασµός κατηγοριών 4 και 6 =20 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 3 =21 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 3 και 6 =22 

 Συνδυασµός κατηγοριών 3 και 4 και 6 =23 

Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 3 και 4 και 6=24 Συνδυασµός κατηγοριών 

1 και 2 και 3 και 6 =25 

 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 3 και 6 =26 

 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 3 και 4 =27 

 Συνδυασµός κατηγοριών 2 και 3 και 4 και 6 =28 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 και 2 και 3 και 4 =29 

 Συνδυασµός κατηγοριών 1 καΑ 3 κακCω 
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A Θ Ρ Ο Ι Σ Τ Ι Κ Ο Ι  ∆ Ε Ι Κ Τ Ε Σ 

1.Υπαρξη χρηµάτων 

Εκπαίδευση πατέρα + 

ατοµικό δωµάτιο + 

εργασία µε αµοιβή. 

Total score=0-5 

α) Εκπαίδευση πατέρα. 

Καθόλου σχολείο =0 

∆ηµοτικό =1 

Γυµνάσιο-Λύκειο =2 

Ανώτερη-ανώτατη =3  Score=0-3 

β) Ατοµικό δωµάτιο 

Οχι =0 

Ναι =1  Score=0-1 

γ) Εργασία µε αµοιβή. 

Οχι =0 

Ναι =1  Score=0-1 

2.Βαθµός επικοινωνίας µε γονείς και βαθµός ελέγχου από γονείς 

Σύνθεση οικογένειας + συζήτηση θεµάτων σχολείου, οικονοµικών-

πολιτικών, οικογενειακών, πολιτιστικών-κινηµατογραφικών,  βιβλίων και 

θρησκείας µε γονείς. 

   Total score=0-8 

α) Σύνθεση οικογένειας 

Απουσία πατέρα ή µητέρας =0 

Παρουσία πατέρα ή µητέρας  =1 

Παρουσία πατέρα και µητέρας=2  Score=0-2 

β) Θέµατα σχολείου συζητά 

Οχι γονείς  =0 

Με γονείς  =1  
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Score=0-1 

γ) Θέµατα οικονοµικά-πολιτικά συζητά 

Οχι µε γονείς  =0 

Με γονείς  =1  

Score=0-1 

δ) Θέµατα οικογενειακά συζητά 

Οχι µε γονείς  =0 

Με γονείς  =1  

Score=0-1 

ε) Θέµατα πολιτιστικά-κινηµατογραφικά 

συζητά Οχι µε γονείς  =0 

Με γονείς  =1  

Score=0-1 

στ) Θέµατα βιβλίων συζητά 

Οχι µε γονείς  =0 

Με γονείς  =1  

Score=0-1 

ζ) Θέµατα απόψεων για θρησκεία συζητά 

Οχι µε γονείς  =0 

Με γονείς  =1  

Score=0-1 

3.Επικοινωνία µε συνοµιλήκους. 

Στενή  παρέα + συζητά µε  φίλους θέµατα σχολείου, οικονοµικά-

πολιτικά, οικογενειακά, πολιτιστικά-κινηµατογραφικά,  βιβλίων και 

θρησκείας. 

   Total score=0-10 

α) Στενή παρέα 

∆εν έχει παρέα  =0 
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Παρέα:φίλοι της 

γειτονιάς  =1 

Παρέα:αδέλφια  =1 

Παρέα:άλλα πρόσωπα  =1 

Συνδυασµός 

περιπτώσεων 

2,3,4 =1  Score=0-4 

β) Θέµατα σχολείου συζητά 

Οχι µε φίλους =0 

Με φίλους =1  Score=0-1 

γ) Θέµατα οικονοµικά-πολιτικά συζητά 

Οχι µε φίλους =0 

Με φίλους =1  Score=0-1 

δ) Θέµατα οικογενειακά συζητά 

Οχι µε φίλους =0 

Με φίλους =1  Score=0-1 

ε) Θέµατα πολιτιστικά-κινηµατογραφικά συζητά 

Οχι µε φίλους =0 

Με φίλους =1  Score=0-1 

στ) Θέµατα βιβλίων συζητά 

Οχι µε φίλους =0 

Με φίλους =1  Score=0-1 

ζ) Θέµατα απόψεων για θρησκεία συζητά 

Οχι µε φίλους =0 

Με φίλους =1  Score=0-1 

4.Ελλειψη ενασχόλησης µε πνευµατικά θέµατα. 

Πολιτιστικός σύλλογος + συζήτηση θεµάτων  οικονοµικών-πολιτικών,  
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πολιτιστικών-κινηµατογραφικών, βιβλίων  και  θρησκείας. 

  Total score=0-5 

α) Μέλος πολιτιστικού συλλόγου 

Οχι =0 

Ναι =1  Score=0-1 

β) Θέµατα οικονοµικά-πολιτικά 

∆ε συζητά =0 

Συζητά =1  Score=0-1 

γ) Θέµατα πολιτιστικά-κινηµατογραφικά 

∆ε συζητά =0 

Συζητά =1  Score=0-1 

δ) Θέµατα βιβλίων 

∆ε συζητά =0 

Συζητά =1  Score=0-1 

ε) Θέµατα απόψεων για θρησκεία 

∆ε συζητά =0 

Συζητά =1  Score=0-1 

5.Τρόπος ζωής ενισχυτικός στη χρήση. 

Επιθετική συµπεριφορά + ηλεκτρονικά  στο  σπίτι + ηλεκτρονικά όχι 

στο σπίτι + µπιλιάρδο. 

  Total score=0-8 

α) Επιθετική συµπεριφορά (ενασχόληση µε πάλη,πυγµαχία,καράτε) 

Καθόλου =0 

Ευκαιριακά =1 

Συστηµατικά =2  Score=0-2 
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β) Ενασχόληση µε ηλεκτρονικά στο σπίτι 

Καθόλου =0 

Μερικές φορές το µήνα =1 

Μερικές φορές τη 

βδοµάδα 

ή καθηµερινά =2  

Score=0-2 

γ) Ενασχόληση µε ηλεκτρονικά όχι στο 

σπίτι Καθόλου =0 

Μερικές φορές το µήνα =1 

Μερικές φορές τη βδοµάδα 

ή καθηµερινά

 =

2  Score=0-2 

δ) Ενασχόληση µε µπιλιάρδο 

Καθόλου

 =

0 

Μερικές φορές το µήνα

 =

1 

Μερικές φορές τη βδοµάδα 

ή καθηµερινά =2  Score=0-2 

6.Ψυχοπαθολογία. 

Ψυχολογικό πρόβληµα + χορήγηση φαρµάκου από γιατρό ή ψυχολόγο 

+ απόπειρα αυτοκτονίας. 

  Total score=0-5 

α) Ψυχολογικό πρόβληµα 
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Οχι =0 

Ναι,αλλά όχι επίσκεψη 

σε γιατρό ή ψυχολόγο =1 

Ναι και επίσκεψη σε 

γιατρό ή ψυχολόγο =2  Score=0-2 

β)Φάρµακο από γιατρό ή ψυχολόγο 

Οχι =0 

Ναι =1  Score=0-1 

γ)Σκέψη για απόπειρα κατά του εαυτού του 

Οχι =0 

Ναι,αλλά δεν έκανε =1 

Ναι και έκανε =2  Score=0-2 

7.Στάση γονέων ως προς ευχαριστήσεις και καταναλωτισµό. 

Συµπεριφορά πατέρα ως  προς  διασκέδαση + συµπεριφορά µητέρας ως  

προς  διασκέδαση + συµπεριφορά  πατέρα  ως προς ντύσιµο + 

συµπεριφορά µητέρας ως προς ντύσιµο 

  Total score=0-8 

α)Χαρακτηρισµός από τους µαθητές της συµπεριφοράς του πατέρα ως 

προς τη διασκέδασή τους 

Αρνητικά σχόλια (κακή,ά- 

σκηµη,αυστηρή) =0 

Αδιάφορη,δεν 

απάντησε =1 

Θετικά σχόλια 

(καλή,άρι-

στη,ενθαρρυντική,ελαστι- 

κή) =2  Score=0-1 

β)Χαρακτηρισµός από τους µαθητές της συµπεριφοράς της µητέρας ως 
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προς τη διασκέδασή τους 

Αρνητικά σχόλια (κακή,ά- 

σκηµη,αυστηρή) =0 

Αδιάφορη,δεν 

απάντησε =1 

Θετικά σχόλια 

(καλή,άρι-

στη,ενθαρρυντική,ελαστι- 

κή) =2  Score=0-1 

γ)Χαρακτηρισµός από τους µαθητές της συµπεριφοράς του πατέρα 

ως προς το ντύσιµό 

τους Αρνητικά σχόλια 

(κακή,άσκηµη,αυστηρή) =0 

Αδιάφορη,δεν 

απάντησε =1 

Θετικά σχόλια 

(καλή,άρι-

στη,ενθαρρυντική,ελαστι- 

κή) =2  Score=0-1 

δ)Χαρακτηρισµός από τους µαθητές της συµπεριφοράς της µητέρας ως 

προς το ντύσιµό τους 

Αρνητικά σχόλια 

(κακή,άσκηµη,αυστηρή) =0 

Αδιάφορη,δεν 

απάντησε =1 

Θετικά σχόλια 

(καλή,άρι-

στη,ενθαρρυντική,ελαστι- 

κή) =2  Score=0-1 

8.Ευχαρίστηση µε ουσίες. 

Κάπνισµα + εβδοµαδιαία  κατανάλωση  καφέ +  συχνότητα  χρήσης 
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µπύρας, κρασιού ή άλλου οινοπνευµατώδους ποτού τις τελευταίες 

τριάντα µέρες πριν τη διεξαγωγή της έρευνας 

  Total score=0-10 

α)Τσιγάρο 

∆εν καπνίζει =0 

Μέχρι µισό πακέ- 

το τη µέρα =1 

Ενα πακέτο τη 

µέρα και πάνω =2  Score=0-2 

β)Καφές 

0 µέχρι 1 καφέ =0 

2-19 καφέδες =1 

20 καφέδες και 

πάνω =2  Score=0-2 

γ)Μπύρα τις 30 τελευταίες µέρες πριν τη διεξαγωγή της έρευνας Οχι

 =0 

Μέχρι 39 φορές =1 

40 φορές και 

πάνω =2  Score=0-2 

δ)Κρασί τις 30 τελευταίες µέρες πριν τη διεξαγωγή της έρευνας Οχι

 =0 

Μέχρι 19 φορές =1 

20 φορές και 

πάνω =2  Score=0-2 

ε)Αλλο οινοπνευµατώδες ποτό τις 30 τελευταίες µέρες πριν τη 

διεξαγωγή της έρευνας 

Οχι

 =
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0 

Μέχρι 19 φορές

 =

1 

40 φορές και 

πάνω

 =

2  Score=0-2 
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Π Ι Ν Α Κ Ε Σ     Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν     Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν . 

Πίνακας 1.Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε ποιους συζητούν τα θέµατα σχολείου. 

Συζητούν 

µε  Απόλυτη συχνότητα Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πατέρα 

 167 111  56 4,2 5,8 2,7 

Μητέρα  310 144 162 7,8 7,6 7,9 

Φίλους  602 307 290      15,1    16,1    14,1 

Αλλο   47  14  32 1,2 0,7 1,6 

∆ε συζη- 

τούν  158 105  50 4,0 5,5 2,4 

Πατέρα+ 

µητέρα  588 335 249      14,7    17,6    12,1 

Κάποιος 

συνδυα- 

σµός    2121 886    1214      53,2    46,8    59,1 

Σύνολο    3993    1882    2053     100,0   100,0   100,0 

∆εν απά- 

ντησαν  194 130  62 4,6 6,4 2,9 

Πίνακας 2. Κατανοµή  µαθητών σε σχέση µε ποιους  συζητούν  τα συναισθηµατικά-

ερωτικά θέµατα. 

Συζητούν 

µε  Απόλυτη συχνότητα Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πατέρα   
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37  28   8 0,9 1,5 0,4 

Μητέρα  236  54 177 6,0 2,9 8,7 

Φίλους    1962    1066 878      49,7    56,9    43,1 

Αλλο  130  59  71 3,3 3,1 3,5 

∆ε συζη- 

τούν  401 245 151      10,2    13,1 7,4 

Πατέρας+ 

µητέρα   59  32  27 1,5 1,7 1,3 

Κάποιος 

συνδυα- 

σµός    1122 391 724      28,6    21,0    35,5 

Σύνολο    3947    1875    2036     100,0   100,0   100,0 

∆εν απά- 

ντησαν  240 157  79 5,7 7,7 3,7 

Πίνακας 3.Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε ποιους συζητούν τα θέµατα σχέσεων µε 

άλλους. 

Συζητούν 

µε  Απόλυτη συχνότητα Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια 

Πατέρα   76  59  16  2,1  3,6  0,8 

Μητέρα  309 106 198  8,7  6,5 10,5 

Φίλους    1224 629 581 34,5 38,5 30,8 

Αλλο   99  47  51  2,8  2,9  2,7 

∆ε συζη- 

τούν  429 267 159 12,1 16,4  8,4 

Πατέρας+ 

µητέρα  204 108  96  5,7  6,6  5,1 

Κάποιος 
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συνδυα- 

σµός    1209 417 784 34,2 25,4 41,6 

Σύνολο    3550    1633    1885     100,0   100,0   100,0 

∆εν απά- 

ντησαν  637 399 230 15,2 19,6 10,9 

Πίνακας 4.Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε ποιους συζητούν τα θέµατα οικονοµικά-

πολιτικά. 

Συζητούν 

µε  Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πατέρα 

 643 348 288 15,5 19,9 15,1 

Μητέρα  146  54  89  4,0  3,1  4,7 

Φίλους  286 156 126  7,8  8,9  6,6 

Αλλο   61  21  40  1,7  1,2  2,1 

∆ε συζη- 

τούν  861 431 418 23,4 24,7 22,0 

Πατέρας+ 

µητέρα  681 276 401 18,5 15,8 21,1 

Κάποιος 

συνδυα- 

σµός    1003 459 541 27,2 26,2 28,5 

Σύνολο    3681    1745    1903     100,0   100,0   100,0 

∆εν απά- 

ντησαν  506 287 212 12,1 14,1 10,0 

Πίνακας 5.Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε ποιους συζητούν τα οικογενειακά θέµατα. 
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Συζητούν 

µε  Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πατέρα 

 198 136  62  5,1  7,4  3,1 

Μητέρα  409 178 226 10,6  9,7 11,5 

Φίλους  178  69 108  4,6  3,7  5,5 

Αλλο   62  14  48  1,6  0,8  2,4 

∆ε συζη- 

τούν  272 166 102  7,1  9,0  5,2 

Πατέρα+ 

µητέρα    2112    1071    1023 54,8 58,1 51,9 

Κάποιος 

συνδυα- 

σµός  621 209 403 16,4 11,5 20,7 

Σύνολο    3852    1843    1972     100,0   100,0   100,0 

∆εν απά- 

ντησαν  335 189 143  8,0  9,3  6,8 

Πίνακας 6.Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε ποιους συζητούν τα πολιτιστικά-

κινηµατογραφικά θέµατα. 

Συζητούν 

µε  Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πατέρα   

46  22  23  1,3  1,3  1,2 

Μητέρα   55  22  31  1,5  1,3  1,6 

Φίλους    1888 888 981 52,5 52,8 52,2 

Αλλο   84  34  50  2,3  2,0  2,7 

∆ε συζη- 

τούν  506 327 173 14,1 19,4  9,2 

Πατέρα+ 

µητέρα   42  17  24  1,2  1,0  1,3 
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Κάποιος 

συνδυα- 

σµός  975 373 597 27,1 22,2 31,8 

Σύνολο    3596    1683    1879     100,0   100,0   100,0 

∆εν απά- 

ντησαν  591 349 236 14,1 17,2 11,2 

Πίνακας 7.Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε ποιους συζητούν τα θέµατα βιβλίων. 

Συζητούν 

µε  Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πατέρα   

72  46  26  2,1  2,9  1,4 

Μητέρα  108  47  57  3,1  2,9  3,1 

Φίλους    1323 470 838 38,0 29,3 45,3 

Αλλο  158  82  76  4,5  5,1  4,1 

∆ε συζη- 

τούν    1005 691 305 28,8 43,1 16,5 

Πατέρας+ 

µητέρα  109  65  43  3,1  4,0  2,3 

Κάποιος 

συνδυα- 

σµός  710 204 503 20,3 12,9 27,3 

Σύνολο    3485    1605    1848     100,0   100,0   100,0 

∆εν απά- 

ντησαν  702 427 267 16,8 21,0 12,6 

Πίνακας 8.Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε ποιους συζητούν τα θέµατα θρησκείας. 
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Συζητούν 

µε  Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πατέρα   

91  41  50  2,6  2,5  2,7 

Μητέρα   299 134 164  8,5  8,2  8,8 

Φίλους   481 207 267 13,6 12,7 14,3 

Αλλο   196  94 100  5,6  5,8  5,4 

∆ε συζη- 

τούν  1275 677 583 36,2 41,5 31,3 

Πατέρας+ 

µητέρα   316 163 149  9,0 10,0  8,0 

Κάποιος 

συνδυα- 

σµός   868 315 549 24,6 19,5 29,6 

Σύνολο  3526    1631    1862     100,0   100,0   100,0 

∆εν απά- 

ντησαν   661 401 253 15,8 19,6 12,0 

Πίνακας 9. Κατανοµή  µαθητών  σε σχέση µε ποιους συζητούν  τα αθλητικά-

ποδοσφαιρικά θέµατα. 

Συζητούν 

µε   Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πατέρα  

 208  73 134  5,4  3,8  7,0 

Μητέρα    12   7   5  0,3  0,4  0,3 

Φίλους  1456 798 645 37,8 42,0 33,7 

Άλλο    65  15  49  1,7  0,8  2,6 

∆ε συζητούν   485 106 376 12,6  5,6 19,6 



 

 
201

Πατέρας+ 

µητέρα    22  10  12  0,6  0,5  0,6 

Κάποιος 

συνδυασµός  1603 891 707 41,6 47,0 36,2 

Σύνολο  3851     1900     1945      100,0    100,0    100,0 

∆εν απάντησαν  336 132 201  8,0  6,5  9,4 

 

Πίνακας10. Κατανοµή  µαθητών  σε σχέση µε ποιους συζητούν τα θέµατα για 

µοτοσυκλέτες-αυτοκίνητα. 

Συζητούν 

µε   Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πατέρα  

  151  73  77  4,0  3,9  4,1 

Μητέρα    11   6   5  0,3  0,3  0,3 

Φίλους  1517 910 590 39,8 48,2 31,3 

Αλλο    91  19  71  2,4  1,0  3,8 

∆ε συζητούν   999 281 709 26,2 14,9 37,6 

Πατέρας+ 

µητέρα    24   8  16  0,6  0,4  0,8 

Κάποιος 

συνδυασµός  1018 591 420 26,6 31,3 22,4 

Σύνολο  3811     1888  1888    100,0    100,0    100,0 

∆εν απάντησαν  376 144  227  9,0  7,1 10,7 

 

Πίνακας11.Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε τη  συχνότητα  χρήσης 

οινοπνευµατώδους ποτού και την πρόκληση ζάλης τους  τελευταίους 12 µήνες πριν την 

έρευνα. 

Χρήση   Απόλυτη συχνότητα  Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια 0-1 φορές 

 1879 824 1037 48,0 42,9 53,0 

2 φορές   602 278  315 15,4 14,5 16,1 
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Πάνω 

από 2  1435 819  605 36,6 43,4 31,3 

Σύνολο  3916     1921 1957      100,0    100,0    100,0 

∆εν απά- 

ντησαν   271 111  158  6,5  5,5  7,5 

Πίνακας12. Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε τη  συχνότητα  µέθης σε όλη τη διάρκεια 

της ζωής τους. 

Χρήση   Απόλυτη συχνότητα   Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια   Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  

0-1 φορές   2311 950 1338 58,3 49,0 67,4 

2 φορές   569 298  268 14,4 15,4 13,5 

Πάνω 

από 2  1081 690  379 27,3 36,3 19,4 

Σύνολο  3961     1938 1985      100,0    100,0    100,0 

∆εν απάντησαν  226  94  130  5,4  4,6  6,1 

 

Πίνακας13. Κατανοµή µαθητών σε σχέση µε τη συχνότητα  χρήσης πάνω από 5 ποτά 

στη σειρά. 

Χρήση   Απόλυτη συχνότητα   Σχετική συχνότητα 

 Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια  Πληθυσµός Αγόρια Κορίτσια 

0 φορές  1958 747 1200 49,8 39,2 60,3 

1 φορά   499 265  226 12,7 13,9 11,4 

2 φορές   453 231  216 11,5 12,1 10,9 

Πάνω 

από 2  1007 660  338 25,6 34,6 17,0 

∆εν πίνει    14   4   10  0,4  0,2  0,5 

Σύνολο  3931     1907  1990      100,0    100,0    100,0 

∆εν απά- 

ντησαν   256 125  125  6,1  6,2  5,9 
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Πίνακας 14. Αριθµός (Ν)  και  ποσοστό  (%)  των συγκρινόµενων οµάδων µαθητών 

(χρηστών, µη χρηστών) που δείχνουν την  προτίαθλητικής δραστηριότητας. 

Μεταβλητή    Χρήστες    Μη χρήστες     Σηµαντικότητα 

 Αριθµός Ποσοστό  Αριθµός  Ποσοστό        p 

   Ν %    Ν  % 

Ποδόσφαιρο  27 21,6  638  16,6      .0000 

Κλασσικός 

αθλητισµός  27 21,6 1513  39,3 

Κολύµβηση  13 10,4  478  12,4 

Πάλη  15 12,0  157   4,1 

Άλλο ή κάποιος 

  συνδυασµός  43 34,4 1062  27,6 

 

Πίνακας 15. Αριθµός (Ν)  και  ποσοστό  (%)  των συγκρινόµενων οµάδων αγοριών  

(χρηστών, µη χρηστών)  που  δείχνουν τον τύπο σχολείου. 

Μεταβλητή    Χρήστες    Μη χρήστες     Σηµαντικότητα 

 Αριθµός Ποσοστό Αριθµός  Ποσοστό        p 

   Ν %    Ν  % 

Γενικό 

Λύκειο  36 41,9  775  46,7      .4448 

Τεχνικό 

Λύκειο  50 58,1  885  53,3 

Πίνακας 16. Αριθµός (Ν) και  ποσοστό  (%)  των  συγκρινόµενων οµάδων κοριτσιών 

(χρηστών, µη χρηστών) που δείχνουν τον  τύπο σχολείου. 

Μεταβλητή    Χρήστες    Μη χρήστες     Σηµαντικότητα 

 Αριθµός Ποσοστό Αριθµός  Ποσοστό        p 

   Ν %    Ν  % 
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Γενικό 

Λύκειο  14 42,4 1153  53,3      .0228 

Τεχνικό 

Λύκειο  19 57,6  669  36,7 
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7. ILLEGAL SUBSTANCES USE BY PUPILS OF SENIOR HIGH SCHOOLS IN 

THE CITY OF HERAKLION. EPIDEMIOLOGICAL RESEARCH OF THE 

HEALTH AND THE SOCIAL ENVIRONMENT. 

(University of Crete, School of Health Sciences, Division  of Medicines. Department of 

Psychiatry and Behavioural Sciences)  

Abstract 

 

This research focuses on adolescent high risk group users of 

illegal drugs. A questionnaire examining pupils' social environment, health  and  use  of 

substances was completed by the pupils of all Senior High Schools (General and 

Technical) and the Technical School of the city of Heraklion. Their  answers indicated  

that  51.3%  usually had had 2-7 coffees per week, 98.5% had tried alcohol, 64.4%  

had  smoked cigarettes, 26.4% 

had taken medicines  without  doctor's  prescription and 3.1% had  tried  other  illegal  

drugs, especially  marijuana. Six (0.2%)  had  used  heroin and 3 (0.1%) had tried 

cocaine. The chi-square criterion showed that there was a positive association  between  

the use of illegal drug and a number of independent  factors, such  as : (a) demographic  

characteristics (Technical Education, male, and of  a higher age), (b) family factors (high 

level of parental education, own room, financial independence  from  parents, also  

working), (c) how  they spend  their  free  time (swimming, karate, electronic games, 

billiards,  backgammonchess,  politic organization, avoidance of  membership  in  a 

politistic club and no playing of table games), (d) human relationships (less good 

relationships between pupils and parents and less good  relationships  between pupils  and  

friends), (e)  psychopathology  and  (f) use  of other substances, such as cigarettes, coffee, 

alcohol,  medicines with/without doctor's prescription. Logistic regression analysis 

constructed a model consisting of the six  following indices, predicting  the  high  risk 

group pupils' for use of illegal  drugs : (a) substance use,  (b) psychopathology, (c) 

financial  circumstances,  (d)  how they like spending  their free  time, (e) insufficient  

communication  with parents and insufficient  control  by  parents and (f) parents' 

attitudes towards  satisfying  their childrens' needs. Furthermore, the results supported a 

hypothesis based on an interaction theory of motivation in  systems  context. In 
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particular, drug users 

prefer  the  interaction  with lower systems than themselves. For example users 

compared with non users smoke, use  alcohol and other drugs more, while they have to a 

lesser extent close friends and are more distant to their parents. At the same time  drug  

users  avoid interactions concerning higher level systems, such as culture. They have no 

interest in the culture of the society they belong to. For example users  compared to non 

users discuss, to a lesser extent, school, cinema, politics, books  and  religion. Besides 

these there was no finding in this research contradicting the hypothesis. 
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