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Εισαγωγή 
 

Οι φιλικές σχέσεις και η έννοια της φιλίας αποκτούν 

ιδιαίτερη σημασία στη ζωή των εφήβων, επηρεάζοντας 

πολύπλευρα την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, ενώ 

ταυτόχρονα συντελούν στην ομαλή προσαρμογή τους 

στην ενήλικη ζωή.
1-3

 Οι έφηβοι συναναστρέφονται 

καθημερινά με συνομηλίκους στο πλαίσιο του 

σχολείου, του φροντιστηρίου και της γειτονιάς, 

μοιράζονται κοινές δραστηριότητες και ενδιαφέροντα, 

και μέσω αυτής της διαδικασίας διαμορφώνουν τελικά 

τις φιλίες τους. Μέσα από τη συναναστροφή και την 

επικοινωνία με φίλους, οι έφηβοι έχουν την ευκαιρία 

να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, να ανταλλάξουν 

και να διαμορφώσουν απόψεις, καθώς επίσης και να 

καλύψουν βασικές συναισθηματικές τους ανάγκες, 

όπως για παράδειγμα η συναισθηματική στήριξη και η 

κοινωνική αποδοχή.
4,5 

 

Η ύπαρξη μίας τουλάχιστον στενής φιλικής σχέσης 

αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

προστατευτικούς παράγοντες για την ψυχοκοινωνική 

υγεία των εφήβων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την 

ικανοποίηση από τη ζωή, την ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης, την κοινωνική και συναισθηματική 

μάθηση, καθώς και τη σχολική προσαρμογή, ενώ 

επιπλέον συνδέεται με την απουσία ψυχοκοινωνικών 

προβλημάτων.
6-8

 Έφηβοι που είναι απομονωμένοι και 

δεν έχουν παρέες είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν 

συμπτώματα καταθλιπτικής διαταραχής, να έχουν 

χαμηλή αυτοεκτίμηση και να γίνουν θύματα 

οποιασδήποτε μορφής κακομεταχείρισης ή βίας από 

συνομηλίκους τους.
9-11

  
 

Οι φιλικές σχέσεις βασίζονται στη συχνή συναναστροφή 

και την επικοινωνία. Συγκριτικά με το παρελθόν, οι 

έφηβοι στις μέρες μας χρησιμοποιούν ολοένα και 

περισσότερο την τεχνολογία για να επικοινωνούν 

μεταξύ τους. Τα κινητά τηλέφωνα και οι διάφορες 

υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης στο ίντερνετ (π.χ. 

Facebook, MSN, Skype) διευκολύνουν τη συχνή 

επικοινωνία των εφήβων μεταξύ τους.
12,13

 Αν και η 

χρήση της τεχνολογίας προάγει την κοινωνικοποίηση, η 

αλόγιστη χρήση της ενδέχεται να επιφέρει αρνητικές 

επιπτώσεις όπως χαμηλή σχολική επίδοση, επιβάρυνση 

της υγείας (π.χ. μυοσκελετικοί πόνοι, παχυσαρκία), 

διαταραχές στον ύπνο, καθώς και αύξηση αισθημάτων 

μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης.
14-17 

Κύρια Ευρήματα 
 

Στενοί φίλοι   

•••• Η πλειονότητα των εφήβων έχουν τουλάχιστον 3 στενούς φίλους και 

συζητούν μαζί τους θέματα που τους απασχολούν. 

•••• Με την ηλικία, οι έφηβοι αναπτύσσουν συχνότερα στενές φιλίες με 

άτομα του άλλου φύλου και συζητούν μαζί τους σημαντικά, 

προσωπικά θέματα. 

Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή υπηρεσιών του ίντερνετ   

•••• Σχεδόν επτά στα δέκα 15χρονα κορίτσια επικοινωνούν κάθε μέρα με 

φίλες ή φίλους μέσω τηλεφώνου ή υπηρεσιών του ίντερνετ, ενώ 

αντίστοιχα μόλις 2 στα 5 αγόρια. 

•••• Από το 2002 έως το 2010 έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των 

εφήβων που χρησιμοποιούν κάθε μέρα το τηλέφωνο ή το ίντερνετ 

για να επικοινωνούν με τους φίλους τους. 

Συχνότητα συναναστροφής αμέσως μετά το σχολείο και βραδινές 

έξοδοι 

•••• Ένα στα τρία 15χρονα αγόρια και 1 στα 5 κορίτσια ίδιας ηλικίας 

συναντούν την παρέα τους κάθε μέρα μετά το σχολείο. 

•••• Ένα στα 5 αγόρια βγαίνει με την παρέα του τουλάχιστον 4 βράδια 

την εβδομάδα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα κορίτσια είναι 

σημαντικά χαμηλότερο. 

Δραστηριότητες με φίλους 

•••• Στις συναντήσεις με τους φίλους τους, οι 15χρονοι έφηβοι κυρίως 

συζητούν, βγαίνουν έξω για διασκέδαση, ακούν μουσική ή 

χορεύουν (κυρίως τα κορίτσια), ή αθλούνται (κυρίως τα αγόρια).  

Φίλοι, ψυχοκοινωνική υγεία και χρήση ουσιών   

•••• Περισσότεροι έφηβοι που έχουν τουλάχιστον 3 στενούς φίλους δεν 

εμφανίζουν συμπτώματα διαταραχής συναισθήματος ή διαταραχής 

στις σχέσεις με τους συνομηλίκους τους, συγκριτικά με εκείνους 

που έχουν λιγότερους στενούς φίλους. 

•••• Οι 15χρονοι έφηβοι με φίλους που καπνίζουν, πίνουν 

οινοπνευματώδη ποτά, μεθούν συχνά ή κάνουν χρήση κάνναβης, 

αναφέρουν σε υψηλότερα ποσοστά ότι συμπεριφέρονται παρόμοια 

και οι ίδιοι αναφορικά με τη χρήση αυτών των ουσιών συγκριτικά 

με όσους έχουν ελάχιστους φίλους (ή ακόμα και κανένα) που να 

κάνουν χρήση αυτών των ουσιών.  

Γνώση γονιών για τις συναντήσεις με φίλους 

•••• Στην πλειονότητά τους οι γονείς γνωρίζουν για τις συναντήσεις των 

εφήβων με την παρέα τους, αλλά με την αύξηση της συχνότητας 

των συναντήσεων μειώνεται σημαντικά το ποσοστό των γονιών που 

γνωρίζουν.  

•••• Οι έφηβοι που βγαίνουν τουλάχιστον 2 βράδια εβδομαδιαίως χωρίς 

να γνωρίζουν οι γονείς τους πού πηγαίνουν, αναφέρουν σε 

υψηλότερο ποσοστό ότι καπνίζουν καθημερινά, ότι ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον 6 φορές τον τελευταίο μήνα, 

ότι έχουν μεθύσει τουλάχιστον 2 φορές, ή (μόνο οι 15χρονοι) ότι 

έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους 

συγκριτικά με τους εφήβους των οποίων οι γονείς γνωρίζουν πού 

πηγαίνουν στις νυχτερινές τους εξόδους. 
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Τέλος, ο ρόλος της οικογένειας είναι καθοριστικής 

σημασίας για την ανάπτυξη στενών φιλικών δεσμών. Οι 

έφηβοι που έχουν καλές σχέσεις και καλή επικοινωνία 

στην οικογένειά τους, και λαμβάνουν ικανοποιητική 

συναισθηματική στήριξη από τους γονείς τους φαίνεται να 

αναπτύσσουν μακροχρόνια πιο στενές φιλικές σχέσεις.
18

 

Επίσης, η καλή ποιότητα των φιλικών σχέσεων των εφήβων 

φαίνεται να συνδέεται με καλό έλεγχο των γονιών για τις 

δραστηριότητές τους.
19

 Μελέτες έχουν επισημάνει ότι η 

επαρκής γνώση των γονιών για τις δραστηριότητες των 

παιδιών σχετικά με τους φίλους, το σχολείο και τον 

ελεύθερο χρόνο αποτελούν σημαντικό προστατευτικό 

παράγοντα για την εμπλοκή τους σε συμπεριφορές 

υψηλού κινδύνου.
20

 Βέβαια, όσο μεγαλώνουν οι έφηβοι 

τείνουν να αντιδρούν όλο και πιο αρνητικά στις 

προσπάθειες των γονιών τους για έλεγχο και οριοθέτηση, 

κάτι που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της 

αυτονόμησής τους από την οικογένεια. 
19

  

 

Στο παρόν τεύχος περιγράφονται οι φιλικές σχέσεις των 

εφήβων αναφορικά με τον αριθμό των στενών φίλων, τη 

συχνότητα συναντήσεων εκτός σχολείου και των βραδινών 

εξόδων, τις κοινές δραστηριότητες με τους φίλους τους, τη 

χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (καπνού, αλκοόλ και 

κάνναβης) και την ενημέρωση των γονιών τους σχετικά με 

τις συναντήσεις τους. Παρουσιάζονται, επίσης, στοιχεία για 

τη μεταξύ τους επικοινωνία, και συγκεκριμένα για τη 

συχνότητα και την ποιότητα της επικοινωνίας μέσω 

τηλεφώνου ή υπηρεσιών του ίντερνετ. 
 

 

Τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάζονται για το σύνολο 

των μαθητών, ανά φύλο, ανά ηλικία καθώς και διαχρονικά, 

όπου είναι δυνατό. Σημειώνεται ότι, παρόλο που η 

αναφορά στο κείμενο και τα γραφήματα γίνεται σε 

μαθητές ηλικίας 11, 13 και 15 ετών, τα στοιχεία αφορούν 

τις σχολικές τάξεις της ΣΤ’ Δημοτικού, Β’ Γυμνασίου και Α’ 

Λυκείου, στις οποίες αντίστοιχα φοιτούν στην πλειονότητά 

τους (>93%) οι μαθητές των τριών παραπάνω ηλικιακών 

ομάδων. Σχολιάζονται μόνο οι στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (επίπεδο σημαντικότητας p< 0,01). 
 

 

Στενοί φίλοι 
 

Ο αριθμός και το φύλο των στενών φίλων διερευνήθηκε 

μέσα από σχετική ερώτηση. Στην πλειονότητά τους (80,8%) 

οι έφηβοι αναφέρουν τουλάχιστον 3 στενούς φίλους, ενώ 

το 17,9% έχουν 1 με 2 στενούς φίλους. Τουλάχιστον 3 

στενούς φίλους έχουν σε υψηλότερο ποσοστό τα αγόρια 

από ό,τι τα κορίτσια (83,4% και 78,4%, αντίστοιχα), ενώ 

δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών 

ηλικιακών ομάδων (80,3% των 11χρονων, 81,7% των 

13χρονων και 80,4% των 15χρονων). 

 

Οι έφηβοι στη συντριπτική πλειονότητα διατηρούν στενές 

φιλικές σχέσεις με άτομα του ίδιου φύλου (97,8% τα 

αγόρια και 97,6% τα κορίτσια). Στην πλειονότητά τους, 

επίσης, τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια έχουν 

τουλάχιστον ένα στενό φίλο του άλλου φύλου (78,5% και 

78,8%, αντίστοιχα), ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται με την 

ηλικία, κυρίως στα αγόρια (το 74,9% των 11χρονων, το 

79,2% των 13χρονων, το 81,4% των 15χρονων). 

 

Διαχρονικά, από το 2002 έως το 2010 το ποσοστό των 

εφήβων που έχουν τουλάχιστον έναν στενό φίλο δεν 

παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές (98,9% το 2002, 98,1% 

το 2006 και 98,7% το 2010).  
 
 

Ποιότητα επικοινωνίας με φίλους 
 

Η ποιότητα επικοινωνίας μεταξύ φίλων αξιολογήθηκε ως 

προς την ευκολία που έχουν οι έφηβοι στο να μοιράζονται 

και να συζητούν με τους φίλους τους τα θέματα που τους 

απασχολούν. Η μεγάλη πλειονότητα των εφήβων (89,9%) 

αναφέρουν ότι τους είναι εύκολο να μιλήσουν στον 

καλύτερό τους φίλο για κάτι που τους απασχολεί, σε 

υψηλότερο ποσοστό τα κορίτσια (92%) από τα αγόρια 

(87,6%). Επίσης, μιλάνε εύκολα με τους φίλους τους 

περισσότερο οι μεγαλύτεροι έφηβοι σε σύγκριση με τους 

νεότερους (92,2% οι 15χρονοι και 92,8% οι 13χρονοι έναντι 

84,8% των 11χρονων).  

 

Όταν οι έφηβοι θέλουν να μοιραστούν κάτι που τους 

απασχολεί, μιλούν ευκολότερα σε φίλους του ίδιου φύλου 

(82%) από ό,τι του άλλου φύλου (52,4%). Περισσότερα, 

πάντως, αγόρια στο σύνολο θεωρούν εύκολο να μιλήσουν 

για ένα σημαντικό τους θέμα με κάποια φίλη τους από ό,τι 

τα κορίτσια με κάποιο φίλο τους. Με την ηλικία βέβαια 

αυξάνεται ο αριθμός των εφήβων και των δύο φίλων που 

εμπιστεύονται άτομα του άλλου φύλου (37,9% οι 

11χρονοι, 54% οι 13χρονοι και 65,1% οι 15χρονοι). Έτσι, τα 

15χρονα κορίτσια συζητούν πιο εύκολα με αγόρια φίλους 

τους από ό,τι τα μικρότερα σε ηλικία, όπως επίσης 

αντίστοιχα τα 15χρονα αγόρια με φίλες τους.  

 

Διαχρονικά, από το 2002 έως το 2010 αυξάνεται σημαντικά 

το ποσοστό των εφήβων που συζητούν εύκολα με τον 

καλύτερό τους φίλο κάτι που τους απασχολεί (87,5% το 

2002, 89,6% το 2006 και 89,9% το 2010).  

 

 
 
 

Επικοινωνία με φίλους μέσω τηλεφώνου και 

ίντερνετ 
 

Ένας πολύ διαδεδομένος τρόπος επικοινωνίας των εφήβων 

είναι μέσω της τεχνολογίας και ειδικότερα των κινητών 

τηλεφώνων και των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης που 

προσφέρει το ίντερνετ (π.χ. twitter, msn, facebook).  

Σε σχετική ερώτηση, σχεδόν 1 στους 2 εφήβους (45,4%) 

αναφέρει ότι επικοινωνεί καθημερινά με τους φίλους του 

χρησιμοποιώντας αυτά τα μέσα (Γράφημα 1), ενώ 1 στους 

Το 12,4% των αγοριών και το 8% των κοριτσιών 

θεωρούν δύσκολο να συζητήσουν κάτι που τους 

απασχολεί με τον καλύτερό τους φίλο.  

 

 

 Φιλικές σχέσεις και επικοινωνία 
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10 (10,1%) δεν τα χρησιμοποιεί σχεδόν ποτέ. Όπως 

φαίνεται στο Γράφημα 1, περισσότερα κορίτσια και 

15χρονοι μαθητές επικοινωνούν με την παρέα τους σε 

καθημερινή βάση μέσω τηλεφώνου ή ίντερνετ.  

 

Με την ηλικία, αυξάνεται ο αριθμός των εφήβων που 

χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση το τηλέφωνο ή το 

ίντερνετ για να επικοινωνούν με την παρέα τους, ενώ η 

διαφορά μεταξύ των δύο φύλων διευρύνεται υπέρ των 

κοριτσιών. Το υψηλότερο ποσοστό (67,8%) καταγράφεται 

για τα κορίτσια στην ηλικία των 15 ετών, ενώ το αντίστοιχο 

των αγοριών είναι μόλις 45,6%. 

 
Γράφημα 1: Έφηβοι που επικοινωνούν καθημερινά με τους  

 φίλους τους μέσω τηλεφώνου ή ίντερνετ (%) 
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Την περίοδο 2002-2010 έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός 

των εφήβων που χρησιμοποιούν κάθε μέρα το τηλέφωνο ή 

το ίντερνετ για να επικοινωνήσουν με τους φίλους τους 

(Γράφημα 1). Παρόμοια τάση σημειώνεται και στα δύο 

φύλα (στα αγόρια από 32,6% το 2002 σε 38,6% το 2010, 

και στα κορίτσια από 43,5% σε 51,7%). 
 

 
 

 

Συναντήσεις με φίλους 
 

Οι έφηβοι αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις κυρίως στο 

πλαίσιο του σχολείου με τους συμμαθητές τους. Ωστόσο, 

δεν αρκεί η καθημερινή επαφή κατά τη διάρκεια του 

σχολείου, καθώς η περαιτέρω ανάπτυξη και εδραίωση των 

φιλικών δεσμών προϋποθέτει τη συχνή συναναστροφή και 

επικοινωνία εκτός σχολείου. Η επαφή με τους φίλους 

διερευνήθηκε ως προς τη συχνότητα των συναντήσεων 

μετά το σχολείο και τα βράδια. 
 

 

Σ υ χ ν ό τ η τ α  σ υ ν α ν α σ τ ρ ο φ ή ς  α μ έ σ ω ς  μ ε τ ά  

τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  
 

Στην ερώτηση σχετικά με το πόσο συχνά συναντιούνται με 

τους φίλους τους αμέσως μετά το σχολείο, 1 στους 4 

εφήβους απάντησε κάθε μέρα (Γράφημα 2). Ένας στους 3 

εφήβους (34,2%) συναντιέται με φίλους αμέσως μετά το 

σχολείο 1-2 μέρες την εβδομάδα, ενώ για το 16% κάτι 

τέτοιο δεν συμβαίνει καθόλου.  

 

Περισσότερα αγόρια από ό,τι κορίτσια συναντούν τους 

φίλους τους καθημερινά αμέσως μετά το σχολείο 

(Γράφημα 2). Παρόλο που δεν καταγράφονται σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων (Γράφημα 

2), στα αγόρια αυξάνονται με την ηλικία οι καθημερινές 

συναντήσεις μετά το σχολείο με τους φίλους τους (26,7% 

οι 11χρονοι, 30,1% οι 13χρονοι και 34,6% οι 15χρονοι). 

Στα κορίτσια δεν παρατηρείται κάτι αντίστοιχο. 

 
Γράφημα 2: Έφηβοι που συναντούν καθημερινά τους φίλους  
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Την περίοδο 2002-2010 παρατηρείται σημαντική αύξηση 

στο ποσοστό των εφήβων που συναντιούνται με την παρέα 

τους καθημερινά αμέσως μετά το σχολείο (Γράφημα 2).  

 

 
 
 

Σ υ χ ν ό τ η τ α  β ρ α δ ι ν ώ ν  ε ξ ό δ ω ν  
 

Ένας στους 4 εφήβους (25,3%) δεν βγαίνει καθόλου το 

βράδυ έξω με την παρέα του, κυρίως τα κορίτσια (29,3%, 

έναντι 21% των αγοριών). Με την ηλικία μειώνεται 

σημαντικά αυτό το ποσοστό (49,2% οι 11χρονοι, έναντι 

18,1% των 13χρονων και 7,3% των 15χρονων). Αντίθετα, το 

25,2% των μαθητών βγαίνουν έξω με τους φίλους τους  

2 βράδια την εβδομάδα. Επίσης, 1 στους 7 μαθητές (14,2%) 

αναφέρει ότι βγαίνει με την παρέα του τουλάχιστον 4 

βράδια την εβδομάδα, κυρίως τα αγόρια και οι μαθητές 

ηλικίας 13 και 15 ετών (Γράφημα 3).  

Ένας στους 10 εφήβους, κυρίως τα αγόρια και οι 

11χρονοι, δεν επικοινωνεί σχεδόν ποτέ με τους 

φίλους του μέσω τηλεφώνου ή υπηρεσιών του 

ίντερνετ.  

 

Ένα στα τρία 15χρονα αγόρια και 1 στα 5 κορίτσια 

ίδιας ηλικίας συναντούν την παρέα τους κάθε μέρα 

μετά το σχολείο. 

 

Ένα στα 7 αγόρια (13,8%) και 1 στα 5 κορίτσια 

(20,5%) ηλικίας 15 ετών δεν συναντούν καμία μέρα 

τους φίλους τους αμέσως μετά το σχολείο. 
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Γράφημα 3: Έφηβοι που βγαίνουν με τους φίλους τους  

 τουλάχιστον 4 βράδια την εβδομάδα (%) 
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%

 
 

Διαχρονικά, από το 1998 έως το 2010 καταγράφεται 

σημαντική αύξηση του ποσοστού των εφήβων που 

βγαίνουν με την παρέα τους τουλάχιστον 4 βράδια την 

εβδομάδα (Γράφημα 3). Επιπλέον, εμφανίζεται μείωση στο 

ποσοστό των μαθητών που αναφέρουν ότι δεν βγαίνουν 

ποτέ το βράδυ (28,8% το 1998, 27,7% το 2002, 24% το 2006 

και 25,3% το 2010).  
 

 
 

 

Δραστηριότητες με φίλους 
 

Εκτός από τη συχνότητα συναναστροφής, ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν και οι τρόποι με τους οποίους αξιοποιούν το 

χρόνο τους οι έφηβοι όταν συναντιούνται με την παρέα τους. 

Οι 15χρονοι έφηβοι ρωτήθηκαν σχετικά με τις δραστηριό-

τητες που κάνουν μαζί με τους φίλους τους στον ελεύθερό 

τους χρόνο. Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα οι 

15χρονοι μαθητές συναντιούνται με τους φίλους τους και 

συζητούν (85,6%), βγαίνουν έξω για διασκέδαση (83,8%), 

ακούν μουσική ή χορεύουν (54,7%), ή αθλούνται (50,8%).   
 

Γράφημα 4: Δραστηριότητες που κάνουν οι 15χρονοι με φίλους  

 τους τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα,  

 ανά φύλο (%) 
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Όπως φαίνεται στο Γράφημα 4, τα 15χρονα κορίτσια όταν 

συναντιούνται με την παρέα τους κυρίως συζητούν, 

βγαίνουν έξω για διασκέδαση, ακούν μουσική ή χορεύουν. 

Τα 15χρονα αγόρια έχουν μεγαλύτερο εύρος δραστηριο-

τήτων με τους φίλους τους σε εβδομαδιαία βάση. 

Συγκεκριμένα, εκτός από το να συζητούν ή να βγαίνουν για 

διασκέδαση, αθλούνται όλοι μαζί ή παίζουν παιχνίδια 

(επιτραπέζια ή ηλεκτρονικά παιχνίδια) (Γράφημα 4).  
 

 
 
 

Φίλοι και ψυχοκοινωνική υγεία 
 

Ο αριθμός των στενών φίλων των εφήβων διερευνήθηκε 

σε σχέση με τις ψυχολογικές τους δυσκολίες όπως αυτές 

ανιχνεύονται από την Κλίμακα Δυνατοτήτων και 

Δυσκολιών (βλ. τεύχος «Η ψυχοκοινωνική υγεία των 

εφήβων»).
21,22

 Η κλίμακα χρησιμοποιείται ως μέσο 

αξιολόγησης συμπτωμάτων και διαταραχών 

συναισθήματος, διαγωγής, ελλειμματικής προσοχής-

υπερκινητικότητας και διαταραχής στις σχέσεις με τους 

συνομηλίκους. 
 

Οι έφηβοι που έχουν τουλάχιστον 3 στενούς φίλους, 

αναφέρουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό έλλειψη 

συμπτωμάτων διαταραχής συναισθήματος (90,6%) 

συγκριτικά με τους εφήβους που έχουν 1 ή 2 στενούς 

φίλους (86,8%). Επίσης, το 87,2% των εφήβων με 

τουλάχιστον 3 στενούς φίλους δεν εμφανίζουν 

συμπτώματα διαταραχής στις σχέσεις με τους 

συνομηλίκους τους, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από 

τα αντίστοιχα όσων έχουν 1 ή 2 φίλους (78,3%) ή κανένα 

(40,6%). Στη συνολική βαθμολόγηση της κλίμακας 

Δυνατοτήτων και Δυσκολιών, οι έφηβοι με πολλούς 

στενούς φίλους εμφανίζουν θετική βαθμολόγηση σε 

υψηλότερο ποσοστό (86,2%) από ό,τι όσοι έχουν 1 ή 2 

στενούς φίλους (81,9%). 
 

 

Φίλοι και χρήση ουσιών  
 

Το ποσοστό χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών (καπνού, 

αλκοόλ και κάνναβης) διερευνήθηκε στους 15χρονους 

μαθητές ανάλογα με το αν γίνεται χρήση από φίλους. Οι 

15χρονοι έφηβοι με αρκετούς φίλους καπνιστές 

αναφέρουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ότι 

καπνίζουν και οι ίδιοι καθημερινά (19,9%), συγκριτικά με 

όσους αναφέρουν λίγους φίλους καπνιστές ή ακόμα και 

κανένα (2%) (Γράφημα 5). Επίσης, οι 15χρονοι έφηβοι με 

αρκετούς από τους φίλους τους να πίνουν 

οινοπνευματώδη ποτά, αναφέρουν σε τετραπλάσιο 

ποσοστό ότι οι ίδιοι συνήθως πίνουν τουλάχιστον 3 ποτά 

σε μία συνηθισμένη τους έξοδο (28,2%) συγκριτικά με 

όσους έχουν πολύ λίγους φίλους που πίνουν (6,5%) 

(Γράφημα 5).  

Τρία στα 10 αγόρια και κορίτσια ηλικίας 15 ετών (32,3 

και 32% αντίστοιχα) δεν κάνουν καμία από κοινού 

δραστηριότητα με τους φίλους τους, απλώς τριγυρνούν 

όλοι μαζί τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. 

 

Το 13,6% των αγοριών ηλικίας 15 ετών βρίσκονται με 

την παρέα τους σχεδόν κάθε μέρα μετά το σχολείο 

και τουλάχιστον 5 βράδια την εβδομάδα. Το 

αντίστοιχο ποσοστό των κοριτσιών είναι μόνο 3,8%. 
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Γράφημα 5: 15χρονοι έφηβοι που κάνουν χρήση ουσιών σε 

σχέση με τη χρήση που κάνουν οι φίλοι τους (%) 

28,9

27,8

28,2

2

19,9

1,7

5

6,5

0 10 20 30 40

Κανένας φίλος τους δεν κάνει χρήση κάνναβης

Φίλοι τους κάνουν χρήση κάνναβης

Κανένας φίλος τους δεν μεθάει

Οι φίλοι τους μεθούν τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα

Λίγοι φίλοι τους πίνουν οινοπνευματώδη ποτά

Πολλοί φίλοι τους πίνουν οινοπνευματώδη ποτά

Λίγοι φίλοι τους καπνίζουν

Πολλοί φίλοι τους καπνίζουν

Χρήση καπνού, οινοπνευματωδών ποτών και κάνναβης  %

Καπνίζουν καθημερινά

Πίνουν τουλάχιστον 3 ποτά σε μία συνηθισμένη έξοδο

Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα
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Όσον αφορά τη μέθη, το 27,8% των μαθητών με φίλους 

που μεθούν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα 

δηλώνουν ότι έχουν μεθύσει τουλάχιστον μία φορά τον 

τελευταίο μήνα. Το ποσοστό αυτό είναι πενταπλάσιο 

συγκριτικά με το αντίστοιχο όσων δεν έχουν κανένα φίλο 

που να μεθάει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα (5%) 

(Γράφημα 5). Παρόμοια σχέση φαίνεται να υπάρχει και 

όσον αφορά τη χρήση κάνναβης. Συγκεκριμένα, οι 

15χρονοι με έστω και ένα φίλο που να κάνει χρήση 

κάνναβης απαντούν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 

(28,9%) ότι έχουν κάνει και οι ίδιοι χρήση τουλάχιστον 1 

φορά, συγκριτικά με όσους δεν έχουν κανένα φίλο που να 

κάνει χρήση κάνναβης (1,7%) (Γράφημα 5).  

 

 

Γνώση γονιών για τις συναντήσεις των εφήβων με 

φίλους τους 

 

Γ ν ώ σ η  γ ο ν ι ώ ν  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ο  π ο ύ  

β ρ ί σ κ ο ν τ α ι  μ ε τ ά  τ ο  σ χ ο λ ε ί ο  

 

Οι έφηβοι που δεν συναντούν τους φίλους τους συχνά 

(από 0 έως και 2 μέρες την εβδομάδα) αμέσως μετά το 

σχολείο αναφέρουν ότι οι γονείς τους γνωρίζουν πού 

βρίσκονται με την παρέα τους σε υψηλότερο ποσοστό 

(87,7%) σε σύγκριση με όσους συναντούν τους φίλους τους 

συχνότερα (77,8%) (Γράφημα 6). Η αντίστροφη αυτή σχέση 

μεταξύ της συχνότητας με την οποία συναντούν οι μαθητές 

τους φίλους τους μετά το σχολείο και της ενημέρωσης των 

γονιών τους ισχύει τόσο για τα δύο φύλα όσο και για τους 

μαθητές ηλικίας 13 και 15 ετών.   

 

 
 
 

Γ ν ώ σ η  γ ο ν ι ώ ν  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ι ς  β ρ α δ ι ν έ ς  

ε ξ ό δ ο υ ς  
 

Η γνώση των γονιών για τις βραδινές εξόδους των εφήβων 

φαίνεται να περιορίζεται με την αύξηση της συχνότητας 

των εξόδων τους. Οι έφηβοι που βγαίνουν με την παρέα 

τους τουλάχιστον 4 βράδια εβδομαδιαίως αναφέρουν σε 

χαμηλότερο ποσοστό (60,8%) ότι οι γονείς τους γνωρίζουν 

πού πηγαίνουν σε σύγκριση με όσους βγαίνουν λιγότερο 

συχνά (80,5%) (Γράφημα 6). Η διαφορά αυτή ισχύει τόσο 

για τα αγόρια και τα κορίτσια, όσο και για τις τρεις 

ηλικιακές ομάδες. 
 

Επίσης, οι έφηβοι ενημερώνουν λιγότερο τους γονείς τους 

σχετικά με το πώς περνάνε με τους φίλους τους όσο 

συχνότερα βγαίνουν τα βράδια (Γράφημα 6). 

Συγκεκριμένα, περίπου 7 στους 10 εφήβους (72%) που 

βγαίνουν έως και 3 βράδια την εβδομάδα λένε στους 

γονείς τους τι κάνουν στον ελεύθερό τους χρόνο, σε 

σύγκριση με λίγο πάνω από τους μισούς (59%) που 

βγαίνουν τουλάχιστον 4 βράδια (Γράφημα 6).  

Η διαφορά αυτή στη γνώση των γονιών για τις 

δραστηριότητες των εφήβων κατά τις νυχτερινές τους 

εξόδους ισχύει τόσο για τα δύο φύλα όσο και για τις τρεις 

ηλικιακές ομάδες. 

 
Γράφημα 6: Γνώση γονιών για τις συναντήσεις των εφήβων  

 με την παρέα τους ανάλογα με τη συχνότητα  

 συναντήσεων (%) 
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Γ ν ώ σ η  γ ο ν ι ώ ν  σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ι ς  β ρ α δ ι ν έ ς  

ε ξ ό δ ο υ ς  κ α ι  χ ρ ή σ η  ε ξ α ρ τ η σ ι ο γ ό ν ω ν  

ο υ σ ι ώ ν  
 

Οι έφηβοι που βγαίνουν τουλάχιστον 2 βράδια 

εβδομαδιαίως χωρίς να γνωρίζουν οι γονείς τους πού 

Ένας στους 5 μαθητές (22,2%), κυρίως 15χρονοι, 

συναντούν την παρέα τους τουλάχιστον 3 μέρες τις 

καθημερινές αμέσως μετά το σχολείο, χωρίς να 

γνωρίζουν επαρκώς οι γονείς τους πού βρίσκονται.  

 

Δεν γνωρίζουν σχεδόν καθόλου οι γονείς τους πού 

πηγαίνουν ή τι κάνουν περίπου για τους μισούς 

15χρονους μαθητές που βγαίνουν με την παρέα τους 

τουλάχιστον 4 βράδια εβδομαδιαίως, ενώ τα 

αντίστοιχα ποσοστά όσων βγαίνουν λιγότερο συχνά 

είναι σημαντικά χαμηλότερα (48,7% έναντι 28,6% και 

52,5% έναντι 39%, αντίστοιχα).   
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πηγαίνουν, καπνίζουν καθημερινά σε υπερδιπλάσιο 

ποσοστό (17,8%) συγκριτικά με όσους αναφέρουν ότι οι 

γονείς τους γνωρίζουν (6,3%). Επίσης, παρόμοια τάση 

καταγράφεται και σε σχέση με την κατανάλωση 

οινοπνευματωδών ποτών. Αναλυτικότερα, οι έφηβοι που 

βγαίνουν τουλάχιστον 2 βράδια εβδομαδιαίως χωρίς να 

γνωρίζουν οι γονείς τους πού πηγαίνουν, αναφέρουν σε 

υπερδιπλάσιο ποσοστό ότι ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες 

ποτό τουλάχιστον 6 φορές τον τελευταίο μήνα (31,3%), 

όπως και ότι ήδη έχουν μεθύσει τουλάχιστον 2 φορές στη 

ζωή τους (37,5%) συγκριτικά με όσων οι γονείς γνωρίζουν 

για τις νυχτερινές τους εξόδους (11,9% και 14,8% 

αντίστοιχα). 

 

Η γνώση των γονιών για τις βραδινές εξόδους φαίνεται να 

συνδέεται και με τη χρήση κάνναβης στους εφήβους 

ηλικίας 15 ετών. Συγκεκριμένα, οι 15χρονοι που βγαίνουν 

τουλάχιστον 2 βράδια εβδομαδιαίως χωρίς να γνωρίζουν 

οι γονείς τους πού πηγαίνουν, αναφέρουν σε τριπλάσιο 

ποσοστό ότι έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 

φορά (25%) συγκριτικά με όσων οι γονείς γνωρίζουν πού 

πηγαίνουν (7,4%). 

 

 

Συζήτηση 
 

Στο τεύχος αυτό περιγράφηκαν κάποιοι βασικοί άξονες του 

σχετίζεσθαι των εφήβων με τους φίλους τους. Μέσα από 

τις απαντήσεις τους αναδείχθηκε ότι στην πλειονότητά 

τους οι έφηβοι έχουν πολλούς φίλους, κυρίως του ίδιου 

φύλου, συζητούν μαζί τους θέματα προσωπικής σημασίας 

και επιδιώκουν με διάφορους τρόπους τη συναναστροφή. 

Επίσης, οι έφηβοι με πολλούς στενούς φίλους δεν 

εμφανίζουν συμπτώματα διαταραχής συναισθήματος, 

ούτε διαταραχής στις σχέσεις με τους συνομηλίκους τους, 

ενώ έχουν συνολικά καλύτερη βαθμολόγηση στην κλίμακα 

Δυνατοτήτων και Δυσκολιών.  

 

Στην πλειονότητά τους, οι μαθητές φαίνεται να διατηρούν 

στενές φιλικές σχέσεις που χαρακτηρίζονται από 

εμπιστοσύνη και αλληλοϋποστήριξη. Γενικά, έχει τονιστεί η 

ιδιαίτερη σημασία των φιλικών σχέσεων ως το 

σημαντικότερο υποστηρικτικό δίκτυο στην εφηβική ηλικία. 

Αξίες όπως η αμοιβαία στήριξη, η ειλικρίνεια, η απόλυτη 

εμπιστοσύνη, είναι περισσότερο ισχυρές στην εφηβεία 

από οποιαδήποτε άλλη φάση της ζωής.
23,24 

 Έτσι, οι στενές 

φιλικές σχέσεις συντελούν στην ομαλή ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη των εφήβων λειτουργώντας προστατευτικά στην 

αντιμετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων (π.χ. βία μέσα 

στην οικογένεια).
25,26

 

  

Οι έφηβοι ηλικίας 15 ετών συναντούν σε εβδομαδιαία 

βάση την παρέα τους και συζητούν, βγαίνουν έξω για 

διασκέδαση, ακούν μουσική ή χορεύουν (κυρίως τα 

κορίτσια), όπως επίσης αθλούνται όλοι μαζί (κυρίως τα 

αγόρια). Η επικοινωνία με τους φίλους φαίνεται να 

αποτελεί σημαντική παράμετρο των σχέσεών τους, καθώς 

όταν δεν συναντιούνται, πολλοί έφηβοι αναφέρουν ότι 

επικοινωνούν σε καθημερινή βάση με τους φίλους τους 

μέσω των κινητών τους τηλεφώνων και των υπηρεσιών 

κοινωνικής δικτύωσης του ίντερνετ. Παρόμοια ευρήματα 

αναφέρονται και από άλλες έρευνες, στις οποίες φαίνεται 

ότι μέσω των συναντήσεών τους με την παρέα και την 

τηλεφωνική και διαδικτυακή επικοινωνία, οι έφηβοι 

καταφέρνουν να δημιουργούν νέες φιλίες και να 

διατηρούν στενούς δεσμούς.
27,28

 Εντούτοις, η επικοινωνία 

μέσω υπηρεσιών του ίντερνετ, εκτός από τα οφέλη 

εμπεριέχει και πολλούς κινδύνους, όπως η εξάρτηση από 

το ίντερνετ και τα φαινόμενα παρενόχλησης.
29

 Τα 

ευρήματα σχετικής έρευνας στη χώρα μας δείχνουν πως οι 

γονείς των περισσότερων εφήβων δεν τους θέτουν όρια 

στη χρήση του ίντερνετ.
30

  

 

Η συναναστροφή των εφήβων με άτομα που εμπλέκονται 

σε συμπεριφορές υψηλού κινδύνου (π.χ. επιθετικότητα, 

χρήση ουσιών) συνδέεται με την υιοθέτηση παρόμοιων 

συμπεριφορών από τους ίδιους, αν και έχει επίσης 

αποδειχθεί ότι οι ίδιες οι συμπεριφορές συχνά αποτελούν 

κριτήριο επιλογής της παρέας.
31,32

 Στην παρούσα έρευνα, η 

χρήση καπνού, αλκοόλ και κάνναβης είναι συχνότερη 

μεταξύ των εφήβων στων οποίων την παρέα γίνεται χρήση 

νόμιμων ή παράνομων ουσιών. Μάλιστα, όπως 

επισημαίνεται σε άλλη έρευνα, οι έφηβοι ηλικίας 17 ετών 

επηρεάζονται από τους φίλους τους σε σχέση με τη χρήση 

ουσιών, ειδικά όταν βγαίνουν έξω τα βράδια σε χώρους 

διασκέδασης (π.χ. μπαρ).
33

 

 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας δείχνουν, επίσης, πως 

με την ηλικία αυξάνεται ο αριθμός των εφήβων που 

συναντούν τους φίλους τους αμέσως μετά το σχολείο, 

όπως και όσων βγαίνουν έξω τα βράδια, ιδιαίτερα στα 

αγόρια. Ακόμα, διαπιστώνεται ότι στην πλειονότητά τους 

οι γονείς γνωρίζουν για τις συναντήσεις των εφήβων με την 

παρέα τους, αλλά η γνώση τους φαίνεται να περιορίζεται 

όσο αυξάνεται η συχνότητα των συναντήσεων. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το εύρημα ότι η άγνοια των γονιών για τις 

νυχτερινές εξόδους των εφήβων φαίνεται να συνδέεται με 

τη χρήση καπνού, αλκοόλ και κάνναβης στους εφήβους. 

Σύμφωνα με μελέτη σε στοιχεία από 31 ευρωπαϊκές χώρες 

την περίοδο 2002-2006, η συχνότητα νυχτερινών εξόδων 

των εφήβων συνδέεται με τη χρήση κάνναβης, κάτι που 

ισχύει και για τη χώρα μας.
34

 Παρόλο που η επιρροή των 

φίλων είναι σημαντική σε σχέση με τη χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών, καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη 

της χρήσης και κατάχρησης ουσιών φαίνεται να 

διαδραματίζει ο έλεγχος των γονιών.
35,36

 

 

Εν κατακλείδι, οι φιλικές σχέσεις των εφήβων της χώρας 

αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ζωής τους. Εντούτοις, 

αναδείχθηκε η σημασία που έχει η τήρηση ορίων και η 

γνώση των γονιών σχετικά με τις νυχτερινές εξόδους των 

εφήβων. Στον τομέα της πρόληψης κρίνεται ως ιδιαίτερα 

σημαντική η εφαρμογή ενημερωτικών προγραμμάτων για 

τους γονείς σχετικά με τη σημασία της οριοθέτησης και 

γνώσης των συναναστροφών και των δραστηριοτήτων των 

παιδιών τους με τους φίλους τους τόσο εκτός σπιτιού όσο 
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και μέσω τηλεφώνου και υπηρεσιών του ίντερνετ. Τέλος, 

είναι σημαντικό να προάγεται η εποικοδομητική 

συναλλαγή των εφήβων με τους φίλους τους μέσα σε 

ασφαλή πλαίσια. 
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ΈΈρρεευυνναα  HHBBSSCC//WWHHOO  γγιιαα  ττιιςς  σσυυμμππεερριιφφοορρέέςς  πποουυ  σσυυννδδέέοοννττααιι  μμεε  

ττηηνν  υυγγεείίαα  ττωωνν  εεφφήήββωωνν  μμααθθηηττώώνν  

 

Η «Έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία 

των εφήβων μαθητών» διεξάγεται στο πλαίσιο του διεθνούς 

προγράμματος «Health Behaviour in School-Aged Children» 

(HBSC, www.hbsc.org) υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας. H έρευνα επαναλαμβάνεται ανά 

τετραετία σε περισσότερες από 40 χώρες παρέχοντας 

πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο ζωής των εφήβων και 

τους κινδύνους που απειλούν την υγεία τους. Οι πληροφορίες 

αυτές κατευθύνουν τις πολιτικές πρόληψης των κρατών που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

 

Στη χώρα μας τo πρόγραμμα πραγματοποιείται από το ΕΠΙΨΥ 

από το 1998 με την επιστημονική ευθύνη της Ομοτ. 

Καθηγήτριας Α. Κοκκέβη. 

 

Στην έρευνα του 2010 συμμετείχε πανελλήνιο αντιπρο-

σωπευτικό δείγμα 4.944 μαθητών εφηβικής ηλικίας (ΣΤ΄ 

Δημοτικού, Β΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου) από 306 σχολικές 

μονάδες. Οι μαθητές απάντησαν σε ανώνυμο ερωτημα-

τολόγιο που συμπλήρωσαν μέσα στις τάξεις τους. 

 

Το ΕΠΙΨΥ ευχαριστεί τους εθελοντές φοιτητές και φοιτήτριες 

για τη βοήθειά τους, καθώς και τα Κέντρα Πρόληψης Κοζάνης, 

Ρεθύμνου και Ηρακλείου Κρήτης για τη συμβολή τους στην 

κατάρτιση του εθνικού δείγματος. 

 

Η διεξαγωγή της έρευνας το 2010 πραγματοποιήθηκε με τη 

μερική οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων και μη κερδοσκοπικών 

ιδρυμάτων. 
 

 

Τα ευρήματα παρουσιάζονται συνοπτικά στα ακόλουθα θεματικά τεύχη: 
 

1. Εξαρτησιογόνες ουσίες στην εφηβεία 

2. Η οικογένεια των εφήβων 

3. Διατροφή, φυσική δραστηριότητα και σωματικό βάρος στους 

εφήβους 

4. Η ψυχοκοινωνική υγεία των εφήβων 

5. Οι έφηβοι και το σχολείο 

6. Ο ελεύθερος χρόνος των εφήβων 

7. Φιλικές σχέσεις και επικοινωνία στους εφήβους 

8. Χρήση Η/Υ και ίντερνετ από τους εφήβους 

9. Έφηβοι και βία 

10. Η παχυσαρκία στους εφήβους 

11. Έφηβοι στην Ελλάδα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες: Διακρατικές 

διαφορές 
 

Ηλεκτρονική πρόσβαση των ευρημάτων της έρευνας στην ιστοσελίδα: 

www.epipsi.gr  
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