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Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης από Ναρκωτικά και Προαγωγής της Υγείας Βορειοδυτικού 

Τομέα Ν. Θεσσαλονίκης ΠΥΞΙΔΑ 

Κέντρο Πρόληψης και Ενημέρωσης για τις Εξαρτησιογόνες Ουσίες Δυτικού Τομέα Ν. 
Θεσσαλονίκης ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ 

Κέντρα Πρόληψης και Ενημέρωσης για τις Εξαρτησιογόνες Ουσίες Δ. Θεσσαλονίκης - ΣΕΙΡΙΟΣ 

Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Δήμων Ιλίου –  Πετρούπολης – 

Καματερού ΦΑΕΘΩΝ 

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Ιωαννίνων 
ΣΧΕΔΙΑ 

Κέντρο Πρόληψης και Καταπολέμησης Ναρκωτικών Ν. Καβάλας 

Κέντρο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Εξάρτησης Δ. Καλλιθέας – Μοσχάτου – Ταύρου  

ΣΤΑΘΜΟΣ 
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Πρόταση Κοινωνικής Παρέμβασης Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 

Υγείας Ν. Καρδίτσας  

Κέντρο Ενημέρωσης και Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Ν. Καστοριάς ΔΙΕΞΟΔΟΣ 
Δημοτική Μονάδα Πρόληψης κατά των Εξαρτησιογόνων Ουσιών και του AIDS Ν. Κέρκυρας 

ΔΗ.ΜΟ.Π. ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ 

Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Κεφαλληνίας-Ιθάκης ΑΠΟΠΛΟΥΣ 

Κέντρο Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Δ. Κηφισιάς ΠΡΟΝΟΗ 

Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Κιλκίς ΝΗΡΕΑΣ 
Κέντρο Πρόληψης από Εξαρτησιογόνες Ουσίες Ν. Κοζάνης ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 

Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Κορινθίας ΔΙΟΛΚΟΣ 

Κέντρα Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Κυκλάδων ΘΗΣΕΑΣ 

Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Λακωνίας 

Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης των Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Λάρισας ΟΡΦΕΑΣ 

Κέντρο Πρόληψης για μια ζωή χωρίς εξαρτήσεις Ν. Λέσβου ΠΝΟΗ 
Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Λευκάδας 

Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νήσου Λήμνου ΠΟΛΙΟΧΝΗ 

Κέντρο Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Ν. Μαγνησίας ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ 

Κέντρο Ενημέρωσης - Πληροφόρησης-Ευαισθητοποίησης για Ψυχοδραστικές Ουσίες Ν. 

Μεσσηνίας ΚΕΠΕΨΟ 
Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Δήμου Νέας Ιωνίας ΙΡΙΔΑ 

Κέντρο Πρόληψης από Εξαρτησιογόνες Ουσίες και Προαγωγής της Υγείας Δήμων Νέας Σμύρνης 

– Αγ. Δημητρίου ΗΛΙΟΣ 

Κέντρο Ενημέρωσης και Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Ν. Ξάνθης 

Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Πέλλας ΟΡΑΜΑ 
Κέντρο Πρόληψης Δ. Περιστερίου ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 

Κέντρο Πρόληψης κατά των Ψυχοδραστικών Ουσιών Ν. Πιερίας ΑΤΡΑΚΤΟΣ 

Κέντρο Πρόληψης Ναρκωτικών και άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Πρεβέζης ΚΕΠΡΟΝΑΠ 

Κέντρο Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Ν. Ρεθύμνου 

Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Ροδόπης ΟΡΦΕΑΣ 

Κέντρο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας Ν. Σάμου ΦΑΡΟΣ 
Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Σερρών ΟΑΣΙΣ 

Κέντρο Πρόληψης Ν. Τρικάλων ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Κέντρο Πρόληψης και Ενημέρωσης κατά των Ναρκωτικών Ν. Φθιώτιδας 

Κέντρο Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Ν. Φλωρίνης 

Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ν. Φωκίδας 
Κέντρο Πρόληψης για τα Ναρκωτικά Ν. Χαλκιδικής ΠΝΟΗ 

Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Χανίων 

Κέντρο Πρόληψης κατά της Χρήσης Ναρκωτικών Ν. Χίου 
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Κατάλογος πινάκων και γραφημάτων  

 

Πίνακας Α1. Αριθμός επιλεγμένων σχολικών μονάδων (Σ.Μ.), αρνήσεων και Σ.Μ. 

τελικού δείγματος, στο σύνολο, ανά τύπο σχολείου και ανά Περιφέρεια 

Πίνακας Α2. Αριθμός ενεργών μαθητών, αρνήσεων και τελικό δείγμα μαθητών που 

συμμετείχαν στην έρευνα, στο σύνολο, ανά τύπο σχολείου και ανά 

Περιφέρεια 
Πίνακας Α3. Φύλο και μέση ηλικία του τελικού δείγματος των μαθητών στο σύνολο, 

ανά τάξη και ηλικιακή ομάδα 

 

Πίνακας Β1. Σχολικές μονάδες (Σ.Μ.) και μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα, 

ανά νομό 

Πίνακας Β2. Μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα, ανά νομό και ανά φύλο και 

τάξη 

Πίνακας Β3. Μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα, ανά νομό και ανά ηλικιακή 

ομάδα 

Πίνακας Β4. Κατανομές συχνοτήτων της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών σε 49 

Νομούς, ανά κατηγορία χρήσης (σύνολο μαθητών) 

 

 

Κάπνισμα 
 

Γράφημα 1: Κάπνισμα στους μαθητές 13-19 ετών, στο σύνολο και ανά φύλο(%) 

Γράφημα 2: Κάπνισμα, ανά ηλικιακή ομάδα (%) 

Γράφημα 3: Κάπνισμα στους μαθητές 13-19 ετών ανά γεωγραφικό στρώμα (%) 

Γράφημα 4: Διαχρονικές μεταβολές στο κάπνισμα στους μαθητές 15-19 ετών (%) 

Γράφημα 5: Διαχρονικές μεταβολές στο κάπνισμα (≥1 φορά τον τελευταίο μήνα) 

στους μαθητές 15-19 ετών, ανά φύλο (%) 

Γράφημα 6: Διαχρονικές μεταβολές στο συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο 

καθημερινά) στους μαθητές 15-19 ετών, ανά φύλο (%) 

Γράφημα 7: Διαχρονικές μεταβολές στο "βαρύ" κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά) 

στους μαθητές 15-19 ετών, ανά φύλο (%) 

Γράφημα 8: Διαχρονικές μεταβολές στο κάπνισμα (≥1 φορά τον τελευταίο μήνα) 

στους μαθητές 15-19 ετών, ανά ηλικιακή ομάδα (%) 

Γράφημα 9: Διαχρονικές μεταβολές στο συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο 

καθημερινά) στους μαθητές 15-19 ετών, ανά ηλικιακή ομάδα (%) 

Γράφημα 10: Διαχρονικές μεταβολές στο "βαρύ" κάπνισμα (≥11 τσιγάρα 

καθημερινά) στους μαθητές 15-19 ετών, ανά ηλικιακή ομάδα (%) 

Γράφημα 11: Διαχρονικές μεταβολές στο κάπνισμα (≥1 φορά τον τελευταίο μήνα) 

στους μαθητές 15-19 ετών, ανά γεωγραφικό στρώμα (%) 

Γράφημα 12: Διαχρονικές μεταβολές στο συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο 

καθημερινά) στους μαθητές 15-19 ετών, ανά γεωγραφικό στρώμα (%) 

Γράφημα 13: Διαχρονικές μεταβολές στο "βαρύ" κάπνισμα (≥11 τσιγάρα 

καθημερινά) στους μαθητές 15-19 ετών, ανά γεωγραφικό στρώμα (%) 
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Γράφημα 14: Διαχρονικές μεταβολές στις αντιλήψεις περί έλλειψης κινδύνου από 

το περιστασιακό κάπνισμα και του ποσοστού περιστασιακού καπνίσματος 

στους μαθητές 15-19 ετών (%) 

Γράφημα 15: Κάπνισμα (≥1 φορά τον τελευταίο μήνα) στους μαθητές 15-19 ετών, 

στις Περιφέρειες της χώρας, στο σύνολο των μαθητών 13-19 ετών και ανά 

φύλο (%) 

Γράφημα 16: Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά) στις Περιφέρειες της 

χώρας, στο σύνολο των μαθητών 13-19 ετών και ανά φύλο (%) 

Γράφημα 17: "Βαρύ" κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά) στις Περιφέρειες της 

χώρας, στο σύνολο των μαθητών 13-19 ετών και ανά φύλο (%) 

Γράφημα 18: Κάπνισμα (≥1 φορά τον τελευταίο μήνα) στους μαθητές 15-19 ετών, 

στις Περιφέρειες της χώρας, ανά ηλικιακή ομάδα(%) 

Γράφημα 19: Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά) στις Περιφέρειες της 

χώρας, ανά ηλικιακή ομάδα(%) 

Γράφημα 20: "Βαρύ" κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά) στις Περιφέρειες της 

χώρας, ανά ηλικιακή ομάδα (%) 

 

 

 

Οινοπνευματώδη 
 

Γράφημα 21: Χρήση αλκοόλ στους μαθητές 13-19 ετών, στο σύνολο και ανά φύλο 

(%) 

Γράφημα 22: Υπερβολική χρήση αλκοόλ τον τελευταίο μήνα στους μαθητές 15-19 

ετών, στο σύνολο και ανά φύλο (%) 

Γράφημα 23: Μέθη, στο σύνολο των μαθητών 13-19 ετών και ανά φύλο (%) 

Γράφημα 24: Χρήση αλκοόλ, ανά ηλικιακή ομάδα (%) 

Γράφημα 25: Υπερβολική χρήση αλκοόλ τον τελευταίο μήνα, ανά ηλικιακή ομάδα 

(%) 

Γράφημα 26: Μέθη, ανά ηλικιακή ομάδα (%) 

Γράφημα 27: Χρήση αλκοόλ στους μαθητές 13-19 ετών, ανά γεωγραφικό στρώμα 

(%) 

Γράφημα 28: Υπερβολική χρήση αλκοόλ τον τελευταίο μήνα στους μαθητές 15-19 

ετών, ανά γεωγραφικό στρώμα (%) 

Γράφημα 29: Μέθη στους μαθητές 13-19 ετών, ανά γεωγραφικό στρώμα (%) 

Γράφημα 30: Διαχρονικές μεταβολές στη χρήση αλκοόλ στους μαθητές 15-19 ετών 

(%) 

Γράφημα 31: Διαχρονικές μεταβολές στη χρήση αλκοόλ ≥1 φορά τον τελευταίο 

μήνα στους μαθητές 15-19 ετών, ανά φύλο (%) 

Γράφημα 32: Διαχρονικές μεταβολές στη χρήση αλκοόλ ≥10 φορές τον τελευταίο 

μήνα στους μαθητές 15-19 ετών, ανά φύλο (%) 

Γράφημα 33: Διαχρονικές μεταβολές στη χρήση αλκοόλ ≥1 φορά τον τελευταίο 

μήνα, ανά ηλικιακή ομάδα (%) 

Γράφημα 34: Διαχρονικές μεταβολές στη χρήση αλκοόλ ≥10 φορές τον τελευταίο 

μήνα, ανά ηλικιακή ομάδα (%) 

Γράφημα 35: Διαχρονικές μεταβολές στη χρήση αλκοόλ ≥1 φορά τον τελευταίο 

μήνα στους μαθητές 15-19 ετών, ανά γεωγραφικό στρώμα (%) 
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Γράφημα 36: Διαχρονικές μεταβολές στη χρήση αλκοόλ ≥10 φορές τον τελευταίο 

μήνα στους μαθητές 15-19 ετών, ανά γεωγραφικό στρώμα (%) 

Γράφημα 37: Διαχρονικές μεταβολές στην υπερβολική χρήση αλκοόλ  (15-19 ετών) 

και στη μέθη (13-19 ετών) (%) 

Γράφημα 38: Διαχρονικές μεταβολές στις αντιλήψεις περί απουσίας κινδύνου από 

την καθημερινή κατανάλωση 1-2 ποτών και στο ποσοστό της χρήσης ≥1 

φορά τον τελευταίο μήνα στους μαθητές 15-19 ετών (%) 

Γράφημα 39: Χρήση αλκοόλ ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα στις Περιφέρειες της 

χώρας, στο σύνολο των μαθητών 13-19 ετών και ανά φύλο (%) 

Γράφημα 40: Χρήση αλκοόλ ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα στις Περιφέρειες της 

χώρας, στο σύνολο των μαθητών 13-19 ετών και ανά φύλο (%) 

Γράφημα 41: Υπερβολική χρήση αλκοόλ (≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο 

μήνα) στις Περιφέρειες της χώρας, στο σύνολο των μαθητών 15-19 ετών και 

ανά φύλο (%) 

Γράφημα 42: Μέθη ≥3 φορές σε όλη τη ζωή στις Περιφέρειες της χώρας, στο σύνολο 

των μαθητών 13-19 ετών και ανά φύλο (%) 

Γράφημα 43: Χρήση αλκοόλ ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα στις Περιφέρειες της 

χώρας, ανά ηλικιακή ομάδα (%) 

Γράφημα 44: Χρήση αλκοόλ ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα στις Περιφέρειες της 

χώρας, ανά ηλικιακή ομάδα (%) 

Γράφημα 45: Υπερβολική χρήση αλκοόλ (≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο 

μήνα) στις Περιφέρειες της χώρας, ανά ηλικιακή ομάδα (%) 

Γράφημα 46: Μέθη ≥3 φορές σε όλη τη ζωή στις Περιφέρειες της χώρας, ανά 

ηλικιακή ομάδα (%) 

 

 

 

Παράνομες ουσίες 
 

Γράφημα 47: Χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας, στο σύνολο και ανά φύλο 

(%) (ΜΑΘΗΤΕΣ 15-19 ΕΤΩΝ) 

Γράφημα 48: Χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας, στο σύνολο και ανά φύλο 

(%) (Μαθητές 13-14 ετών) 

Γράφημα 49: Χρήση κάνναβης, στο σύνολο και ανά φύλο (%) (ΜΑΘΗΤΕΣ 15-19 

ΕΤΩΝ) 

Γράφημα 50: Χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας, ανά ηλικιακή ομάδα (%) 

(ΜΑΘΗΤΕΣ 15-19 ΕΤΩΝ) 

Γράφημα 51: Χρήση κάνναβης, ανά ηλικιακή ομάδα (%) (ΜΑΘΗΤΕΣ 15-19 ΕΤΩΝ) 

Γράφημα 52: Χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας, ανά γεωγραφικό στρώμα 

(%) (ΜΑΘΗΤΕΣ 15-19 ΕΤΩΝ) 

Γράφημα 53: Χρήση κάνναβης, ανά γεωγραφικό στρώμα (%) (ΜΑΘΗΤΕΣ 15-19 

ΕΤΩΝ) 

Γράφημα 54: Χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας ανά γεωγραφικό στρώμα (%) 

(Μαθητές 13-14 ετών) 

Γράφημα 55: Χρήση παράνομων ουσιών ≥1 φορά σε όλη τη ζωή, ανά ουσία στο 

σύνολο και ανά φύλο (%) (ΜΑΘΗΤΕΣ 15-19 ΕΤΩΝ) 
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Γράφημα 56: Χρήση παράνομων ουσιών ≥1 φορά σε όλη τη ζωή, ανά ουσία στο 

σύνολο και ανά φύλο (%) (Μαθητές 13-14 ετών) 

Γράφημα 57: Διαχρονικές μεταβολές στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας 

στους μαθητές 15-19 ετών (%) 

Γράφημα 58: Διαχρονικές μεταβολές στη χρήση κάνναβης στους μαθητές 15-19 

ετών (%) 

Γράφημα 59: Διαχρονικές μεταβολές στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας 

≥1 φορά σε όλη τη ζωή στους μαθητές 15-19 ετών, ανά φύλο (%) 

Γράφημα 60: Διαχρονικές μεταβολές στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας 

1-2 φορές σε όλη τη ζωή στους μαθητές 15-19 ετών, ανά φύλο (%) 

Γράφημα 61: Διαχρονικές μεταβολές στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας 

≥3 φορές σε όλη τη ζωή στους μαθητές 15-19 ετών, ανά φύλο (%) 

Γράφημα 62: Διαχρονικές μεταβολές στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας 

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, ανά ηλικιακή ομάδα (%) 

Γράφημα 63: Διαχρονικές μεταβολές στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας 

1-2 φορές σε όλη τη ζωή, ανά ηλικιακή ομάδα (%) 

Γράφημα 64: Διαχρονικές μεταβολές στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας 

≥3 φορές σε όλη τη ζωή, ανά ηλικιακή ομάδα (%) 

Γράφημα 65: Διαχρονικές μεταβολές στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας 

≥1 φορά σε όλη τη ζωή στους μαθητές 15-19 ετών, ανά γεωγραφικό στρώμα 

(%) 

Γράφημα 66: Διαχρονικές μεταβολές στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας 

1-2 φορές σε όλη τη ζωή στους μαθητές 15-19 ετών, ανά γεωγραφικό 

στρώμα (%) 

Γράφημα 67: Διαχρονικές μεταβολές στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας 

≥3 φορές σε όλη τη ζωή στους μαθητές 15-19 ετών, ανά γεωγραφικό στρώμα 

(%) 

Γράφημα 68: Διαχρονικές μεταβολές στη χρήση κάνναβης, εισπνεόμενων ουσιών 

και ηρεμιστικών ή υπνωτικών (χωρίς σύσταση) στους μαθητές 15-19 ετών 

(%) 

Γράφημα 69: Διαχρονικές μεταβολές στις αντιλήψεις για την πρόσβαση και τον 

κίνδυνο από τη χρήση κάνναβης και στην επικράτηση της χρήσης της στους 

μαθητές 15-19 ετών (%) 

Γράφημα 70: Χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας ≥1 φορά σε όλη τη ζωή στις 

Περιφέρειες της χώρας, στο σύνολο και ανά φύλο (%) (ΜΑΘΗΤΕΣ 15-19 

ΕΤΩΝ) 

Γράφημα 71: Χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας ≥3 φορές σε όλη τη ζωή στις 

Περιφέρειες της χώρας, στο σύνολο και ανά φύλο (%) (ΜΑΘΗΤΕΣ 15-19 

ΕΤΩΝ) 

Γράφημα 72: Χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας ≥1 φορά σε όλη τη ζωή στις 

Περιφέρειες της χώρας, στο σύνολο και ανά φύλο (%) (Μαθητές 13-14 ετών) 

Γράφημα 73: Χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας ≥3 φορές σε όλη  τη ζωή στις 

Περιφέρειες της χώρας, στο σύνολο και ανά φύλο (%) (Μαθητές 13-14 ετών) 

Γράφημα 74: Χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας ≥1 φορά σε όλη τη ζωή στις 

Περιφέρειες της χώρας, ανά ηλικιακή ομάδα (%) 

Γράφημα 75: Χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας ≥3 φορές σε όλη τη ζωή στις 

Περιφέρειες της χώρας, ανά ηλικιακή ομάδα (%) 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. Ιστορικό της έρευνας  
 

 

H Πανελλήνια έρευνα στο μαθητικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων 

ουσιών υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1984 όταν οι ενδείξεις για τη διάδοση της 

χρήσης ναρκωτικών στους νέους είχαν πολλαπλασιαστεί και η ανησυχία της 

κοινωνίας είχε κλιμακωθεί. Η ανάγκη για αντικειμενικά στοιχεία ως προς την έκταση 

και τη φύση του προβλήματος ήταν μεγάλη. Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 

αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτή υποστήριξε την Ψυχιατρική Κλινική του 

Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διεξαγωγή της πρώτης εκείνης έρευνας. 

 

Η έρευνα οργανώθηκε και υλοποιήθηκε ακολουθώντας ειδική μεθοδολογία στα 

πρότυπα συστάσεων από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τα Ηνωμένα Έθνη, η 

οποία ακολουθείται έως σήμερα. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε αποσκοπούσε 

στην εξασφάλιση της εγκυρότητας των συλλεγόμενων πληροφοριών με δεδομένη 

την ευαισθησία των θεμάτων που οι ερωτώμενοι καλούνταν να αποκαλύψουν. 

 

Η έρευνα έτυχε διεθνούς αναγνώρισης και -από τη δεκαετία του 1990- η 

μεθοδολογία και το ερωτηματολόγιό της αποτέλεσαν τον κύριο κορμό για την 

ανάπτυξη του γνωστού πλέον Πανευρωπαϊκού προγράμματος ESPAD (European 

School Survey Project on Alcohol and Other Drugs). 

 

 

 

1.2. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ESPAD  
 

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ESPAD υλοποιείται από το 1993, ανά τέσσερα χρόνια, σε 

μαθητές ηλικίας 16 ετών. Στην τελευταία, πιο πρόσφατη έρευνα ESPAD το 2011 

συμμετείχαν 39 ευρωπαϊκές χώρες.  

 

Στη χώρα μας η Πανελλήνια έρευνα στο μαθητικό πληθυσμό του 1984 

επαναλήφθηκε από την Ψυχιατρική Κλινική το 1993 και από το Ερευνητικό 

Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) το 1998. Από το 1999 έως 

σήμερα η έρευνα επαναλαμβάνεται σταθερά από το ΕΠΙΨΥ ανά τετραετία στο 

πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής Έρευνας ESPAD. Ενώ όμως η Πανευρωπαϊκή έρευνα 

ESPAD περιορίζεται σε δείγμα μαθητικού πληθυσμού ηλικίας 16 ετών, το δείγμα της 

Πανελλήνιας έρευνας περιελάμβανε πάντα μεγαλύτερο φάσμα ηλικιών (14-18 

ετών). 
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1.3. Στόχοι και συμβολή της έρευνας  
 

Η έρευνα εξετάζει:  

• την έκταση και τα χαρακτηριστικά της χρήσης νόμιμων και παράνομων 

εξαρτησιογόνων ουσιών (καπνός, οινοπνευματώδη, ναρκωτικά, 

ψυχοδραστικά φάρμακα) στο μαθητικό πληθυσμό εφηβικής ηλικίας, καθώς 

και τις αντιλήψεις των μαθητών απέναντι στη χρήση ουσιών 

• τους παράγοντες (προστατευτικούς, κινδύνου) που σχετίζονται με τη χρήση 

ουσιών 

• τις διαχρονικές μεταβολές μέσω της επανάληψης της έρευνας ανά τετραετία 

• τα χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής των εφήβων όπως οι οικογενειακές και 

φιλικές σχέσεις, το σχολικό περιβάλλον, ο ελεύθερος χρόνος, κτλ. 

• τη σύγκριση των στοιχείων σε επίπεδο περιφερειών και νομών της χώρας 

• τη σύγκριση της κατάστασης στη χώρα μας με αυτήν στις άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ESPAD με το οποίο ακολουθείται η 

ίδια μεθοδολογία.  

 

 

 

1.4. Η σημασία των αποτελεσμάτων  
 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα βοηθούν στον 

εντοπισμό των συμπεριφορών εκείνων που απαιτούν διορθωτικές παρεμβάσεις και 

των σημείων στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθούν τα προγράμματα πρόληψης 

και θεραπείας. Ως εκ τούτου, παρέχει σημαντικά στοιχεία για το σχεδιασμό 

αποτελεσματικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρήσης και 

εξάρτησης στους εφήβους καθώς και της αξιολόγησής τους, τόσο σε εθνικό όσο και 

σε τοπικό επίπεδο. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας συμβάλλουν, τέλος, στην ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση όσων ασχολούνται στον τομέα της προαγωγής της υγείας των 

εφήβων-μαθητών όπως των επαγγελματιών πρόληψης, των εκπαιδευτικών, των 

κοινωνικών επιστημόνων και ερευνητών, των αρμοδίων για τη χάραξη στρατηγικής 

σε θέματα υγείας και εκπαίδευσης κτλ. 

 

 

 

1.5. Η έρευνα του 2011 
 

Σε όλες τις Πανελλήνιες έρευνες που διεξήχθηκαν στο παρελθόν συμμετείχαν 

σταθερά περίπου 10.000 μαθητές. Το δείγμα του πληθυσμού ήταν 

αντιπροσωπευτικό και στο επίπεδο των τριών γεωγραφικών στρωμάτων της χώρας: 
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Αθήνα (ευρύτερη περιοχή), Θεσσαλονίκης (Πολεοδομικό Συγκρότημα 

Θεσσαλονίκης) και Λοιπές Αστικές και Ημιαστικές περιοχές.  

 

Στην τελευταία πιο πρόσφατη επανάληψη της Πανελλήνιας έρευνας το 2011, 

περιελήφθησαν στο δείγμα και μικρότερες ηλικίες με τη συμμετοχή σε αυτήν -εκτός 

της Γ΄ Γυμνασίου και των τριών τάξεων του Λυκείου- οι Α΄ και Β΄ τάξεις του 

Γυμνασίου. Επιπλέον, το δείγμα της έρευνας του 2011 είναι αντιπροσωπευτικό και 

στο επίπεδο των 13 περιφερειών της χώρας καθώς και στο επίπεδο των 49 νομών 

που συμμετείχαν στην έρευνα μέσω των Κέντρων Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Έτσι το συνολικό δείγμα του μαθητικού πληθυσμού αυξήθηκε το 

2011 από περίπου 10.000 μαθητές των προηγούμενων ερευνών σε περίπου 38.000 

μαθητές.  

 

Η ηλικιακή και γεωγραφική διεύρυνση της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος 

του μαθητικού πληθυσμού έγινε κατόπιν αιτήματος του ΟΚΑΝΑ και των Κέντρων 

Πρόληψης ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς η έρευνα αποτελεί ένα πολύτιμο 

εργαλείο δουλειάς για τα Κέντρα Πρόληψης παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την εκτίμηση της κατάστασης στην περιοχή ευθύνης τους καθώς 

και για την αξιολόγηση των παρεμβάσεών τους. 

 

 

1.5.1. Οργάνωση, συντονισμός και υλοποίηση της έρευνας  
 

Η οργάνωση και ο συντονισμός της έρευνας έγινε από την ερευνητική ομάδα του 

ΕΠΙΨΥ. Στη διεξαγωγή της έρευνας (Άνοιξη του 2011) συμμετείχαν σε τοπικό 

επίπεδο τα 67 από τα συνολικά 71 Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ-Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης τα οποία βοήθησαν στην κατά τόπους οργάνωσή της έρευνας και 

στη χορήγηση των ερωτηματολογίων στα σχολεία.  

 

 

1.5.2. Περιεχόμενα της Έκθεσης  
 

Στην Έκθεση αυτή περιλαμβάνονται όλες οι μεθοδολογικές πληροφορίες για την 

οργάνωση, τη διεξαγωγή και το δείγμα πληθυσμού της έρευνας και για τα κύρια 

αποτελέσματα όσον αφορά την έκταση της χρήσης νόμιμων και παράνομων 

ουσιών.  

 

Στο Μέρος Α’ παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας για τη χρήση ουσιών 

με τη μορφή συχνοτήτων (%) στο σύνολο και ανά φύλο, ηλικιακή ομάδα, επίπεδο 

αστικοποίησης (γεωγραφικό στρώμα) και ανά περιφέρεια. Επιπλέον, δίνονται 

στοιχεία για τη διαχρονική εξέλιξη της χρήσης ουσιών στη χώρα μας από το 1984 

έως και το 2011.  

 

Στο Μέρος Β΄ της Έκθεσης περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω στοιχεία για τη 

χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών από τους μαθητές σε 49 νομούς της χώρας. Τα 

κυριότερα στοιχεία για την έκταση της χρήσης περιγράφονται αναλυτικά με την 

υποστήριξη γραφημάτων και χαρτών.  
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Έγινε προσπάθεια να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας με όσο το 

δυνατό παραστατικότερο τρόπο (γραφήματα και χάρτες για τους νομούς της χώρας) 

προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσληψή τους από τους αναγνώστες.  Στα 

Παραρτήματα της Έκθεσης περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα σε αναλυτικούς 

πίνακες συχνοτήτων. Η Έκθεση και τα Παραρτήματα διατίθενται στον ΟΚΑΝΑ και 

στα Κέντρα Πρόληψης και σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να διευκολύνεται η χρήση 

τους σε παρουσιάσεις ή και η δυνατότητα επιπλέον επεξεργασίας τους.  

 

 

1.5.3. Περαιτέρω αξιοποίηση των στοιχείων της έρευνας    
 

Στο Μέρος Α’ και Β’ της Έκθεσης αυτής, όπως προαναφέρθηκε, περιλαμβάνεται 

μέρος του υλικού της έρευνας που αφορά στα κύρια χαρακτηριστικά της έκτασης 

των νόμιμων και παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών. Δεν περιλαμβάνονται 

λεπτομερέστερες πληροφορίες για τη χρήση των ουσιών καθώς και πληροφορίες 

για μια σειρά από ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των εφήβων που εξετάζει η 

έρευνα. Τα στοιχεία αυτά, εφόσον εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την 

επεξεργασία τους, θα μπορούσαν να φωτίσουν πληρέστερα το φαινόμενο της 

χρήσης ουσιών στην κρίσιμη ηλικία της εφηβείας καθώς και τους ψυχοκοινωνικούς 

παράγοντες που συνδέονται με αυτό αποτελώντας πολύτιμο οδηγό στον τομέα της 

πρόληψης.  

 

 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

2.1. Δειγματοληψία  
 

Η δειγματοληψία των σχολείων που συμμετείχαν στην έρευνα έγινε από τους 

καταλόγους του Υπουργείου Παιδείας. 

Βασική μονάδα δειγματοληψίας (ΒΜΔ) απετέλεσε το σχολικό τμήμα. Οι ΒΜΔ 

επιλέχθηκαν με ίσες πιθανότητες. Για την παρούσα έρευνα απαιτήθηκε δείγμα 

μαθητών όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου. Αρχικά ελήφθησαν 

τυχαία δείγματα τμημάτων από τις τάξεις Γ’ Γυμνάσιου και Α’ Λυκείου και στη 

συνέχεια τα τμήματα για τις υπόλοιπες τάξεις επελέγησαν από τα ίδια Γυμνάσια και 

Λύκεια, αντίστοιχα.  

 

Εξαιρέθηκαν τα σχολεία ειδικής αγωγής καθώς και τα εκκλησιαστικά σχολεία. Ο 

αριθμός των μαθητών αυτών των σχολείων αντιπροσωπεύει μόλις το 0,1% του 

συνόλου.  

Το τελικό δείγμα μαθητών αποτέλεσαν όλοι οι μαθητές των επιλεγμένων τμημάτων 

οι οποίοι ήταν παρόντες στην αίθουσα την ημέρα της συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου. Εξαιρέθηκαν οι μαθητές που αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους ή 

των οποίων οι γονείς δεν είχαν δώσει τη συγκατάθεσή τους. 
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Επειδή οι κατάλογοι του Υπουργείου Παιδείας δεν περιείχαν τον αριθμό των 

μαθητών για κάθε τμήμα των τάξεων ο αριθμός αυτός εκτιμήθηκε επί τη βάσει  των 

στοιχείων των προηγουμένων ερευνών. Από τα στοιχεία των προηγούμενων 

ερευνών εκτιμήθηκε και ο αριθμός των απόντων και αρνήσεων. Με αυτά τα 

δεδομένα, το απαιτούμενο μέγεθος του δείγματος υπολογίστηκε στους 20 μαθητές 

ανά τμήμα. 

Βάσει των προδιαγραφών της έρευνας ESPAD του 2011, το μέγεθος του δείγματος 

στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη προσδιορίστηκε ως εξής: περίπου 6.000 μαθητές 

(όλων των 6 τάξεων) στην Αττική και 2.100 στη Θεσσαλονίκη. Με την προϋπόθεση 

των 20 μαθητών ανά τάξη, θα συμμετείχαν: 

• 51 Γυμνάσια και 51 Λύκεια στην Αττική (102 σχολεία x 3 τμήματα x 20 

μαθητές = 6.120), και  

• 17 Γυμνάσια και 17 Λύκεια στη Θεσσαλονίκη (34 x 3 τμήματα x 20 μαθητές = 

2.040). 

Στο επίπεδο των νομών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα δείγμα ικανοποιητικού 

μεγέθους για κάθε νομό της χώρας, έγινε στρωματοποίηση ως προς το νομό, 

δηλαδή, έγινε ξεχωριστή δειγματοληψία των σχολικών τμημάτων σε κάθε νομό. 

Λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση σχεδιασμού (design effect) αλλά και τη 

διόρθωση πεπερασμένου πληθυσμού (finite population correction), το δείγμα ανά 

νομό (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης) ορίστηκε στους 600 μαθητές. Αυτό 

απαιτούσε τη δειγματοληψία 5 Γυμνασίων και 5 Λυκείων σε κάθε νομό (10 σχολεία 

x 3 τμήματα x 20 μαθητές = 600). 

Η εκτίμηση του μεγέθους του συνολικού δείγματος ήταν:  

6.120 Αττική + 2.040 Θεσσαλονίκη + (49 άλλοι νομοί x 600) = 37.560 μαθητές. 

Για τα Δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια, τα τμήματα (σχολεία) του δείγματος και οι 

αντικαταστάσεις τους επιλέχθηκαν με τη διαδικασία της συστηματικής 

δειγματοληψίας ξεχωριστά για τα Δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια, και ξεχωριστά σε 

κάθε στρώμα/νομό (Αττική, Θεσσαλονίκη, 49 άλλοι νομοί).  

Για τα ιδιωτικά σχολεία οι διαθέσιμοι κατάλογοι του Υπουργείου Παιδείας δεν 

περιελάμβαναν τον αριθμό των τμημάτων αλλά μόνον τον αριθμό των μαθητών ανά 

τάξη. Τα ιδιωτικά σχολεία (όπως και οι αντικαταστάσεις τους) επιλέχθηκαν για το 

δείγμα με πιθανότητες σε αναλογία με τον αριθμό των μαθητών τους. Εισήχθησαν 

δε στο δείγμα στη θέση ήδη επιλεγμένων δημοσίων σχολείων, ξεχωριστά για 

Γυμνάσια και Λύκεια.  

Ειδικότερα, σε κάθε εκπαιδευτική διεύθυνση της Αττικής και Θεσσαλονίκης, 

υπολογίστηκε το ποσοστό των μαθητών που βρίσκονταν σε ιδιωτικά σχολεία. Ένα 

όμοιο ποσοστό επιλεγμένων στο δείγμα δημοσίων σχολείων αντικαταστάθηκαν με  

ιδιωτικά.  

Στην υπόλοιπη χώρα, όπου ο μαθητικός πληθυσμός σε ιδιωτικά σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν σχετικά μικρός και επειδή η αντικατάσταση 

δημοσίων σχολείων με ιδιωτικά σε κάθε νομό θα κατέληγε σε ένα κατά πολύ 



 
Έρευνα ESPAD 2011 – Έκθεση αποτελεσμάτων προς τον ΟΚΑΝΑ 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 22 

μεγαλύτερο από το απαιτούμενο αριθμό μαθητών ιδιωτικών σχολείων στο δείγμα,  

έγινε τυχαία επιλογή των νομών στους οποίους θα γινόταν τέτοια αντικατάσταση. 

Οι επιλεγμένες αντικαταστάσεις ήταν αρκετές έτσι ώστε να υπάρχει πάντοτε η 

δυνατότητα αντικατάστασης ενός σχολείου με ένα παρόμοιου τύπου. Έτσι, οι 

αντικαταστάσεις των δημόσιων σχολείων γινόταν μόνο με δημόσια, των ιδιωτικών 

μόνο με ιδιωτικά, των Γυμνασίων μόνο με Γυμνάσια, των Ενιαίων Λυκείων μόνο με 

Ενιαία Λύκεια και των ΕΠΑΛ μόνο με ΕΠΑΛ.  

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις ανάγκης αντικατάστασης τμημάτων στα σχολεία 

δίνονταν συγκεκριμένες οδηγίες στους ερευνητές για τον τρόπο επιλογής του 

τμήματος αντικατάστασης. 

 

 

 

2.2. Εργαλεία 
 

 

2.2.1. Ερωτηματολόγιο 
 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας, ανώνυμο, ήταν σε γενικές γραμμές όμοιο ως προς 

την δομή και το περιεχόμενο με αυτά των προηγούμενων πανελλήνιων ερευνών και 

με το ερωτηματολόγιο του πανευρωπαϊκού Προγράμματος ESPAD. Στο 

ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονταν και ορισμένες επιπρόσθετες ερωτήσεις εθνικού 

ενδιαφέροντος. Εκτός του ότι πουθενά δεν καταγράφονταν το όνομα των μαθητών, 

το ερωτηματολόγιο ήταν κατασκευασμένο με τρόπο ώστε να περιορίζεται στο 

ελάχιστο η εμφάνιση τους γραφικού τους χαρακτήρα. Οι ερωτήσεις αφορούσαν το 

κάπνισμα, την κατανάλωση οινοπνευματωδών και τη χρήση άλλων νόμιμων και 

παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών, τις αντιλήψεις σχετικά με την πρόσβαση, τη 

διαθεσιμότητα και τους κινδύνους από τη χρήση ουσιών, καθώς άλλα θέματα όπως 

την ψυχοκοινωνική υγεία, δημογραφικά χαρακτηριστικά, αποκλίνουσα 

συμπεριφορά, σχέσεις στην οικογένεια, σχέσεις με ομότιμους, σχολικό περιβάλλον, 

δραστηριότητες, ελεύθερο χρόνο και άλλα θέματα σχετικά με τον εφηβικό τρόπο 

ζωής. 

Για τους μαθητές της Α’ και της Β’ Γυμνασίου, δεδομένης της ηλικίας τους και του 

γεγονότος ότι συμμετείχαν για πρώτη φορά σε έρευνα σχετική με τη χρήση 

παράνομων ουσιών, το ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να 

είναι πιο σύντομο. 

 

2.2.2. Δελτίο τμήματος  
 

Το Δελτίο Τμήματος συμπληρωνόταν από τους ερευνητές κατά τη διάρκεια της 

χορήγησης του ερωτηματολογίου και περιελάμβανε στοιχεία για τον τόπο και την 

ημέρα διεξαγωγής της χορήγησης (όνομα σχολείου, τμήμα, πόλη, νομός, 

ημερομηνία), τον αριθμό των ενεργών μαθητών, τον αριθμό παρόντων και απόντων 

μαθητών, τον αριθμό μαθητών που αρνήθηκαν οι ίδιοι ή οι γονείς τους τη 
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συμμετοχή τους, το κλίμα στην τάξη κατά τη χορήγηση, τις δυσκολίες και απορίες 

των μαθητών, τα στοιχεία των ερευνητών καθώς και τα σχόλιά τους. 

 

2.2.3. Έντυπο συναίνεσης των γονέων  
 

Το έντυπο συναίνεσης των γονέων συντάχθηκε από την ερευνητική ομάδα του 

ΕΠΙΨΥ και δόθηκε στους Διευθυντές των σχολείων από τους κατά τόπους ερευνητές 

προκειμένου να το αποστείλουν στους γονείς των μαθητών. Το έντυπο αυτό 

περιελάμβανε σύντομη περιγραφή του σκοπού της έρευνας, των θεματικών του 

ερωτηματολογίου, τα στοιχεία των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και  τους 

τρόπους διασφάλισης της ανωνυμίας των απαντήσεων των μαθητών. Στο έντυπο 

αυτό οι γονείς μπορούσαν να δηλώσουν τη συναίνεση ή την άρνησή τους για τη 

συμμετοχή των παιδιών τους στην έρευνα. 

 

 

 

2.3. Διαδικασίες υλοποίησης της έρευνας  
 
 
Την οργάνωση και τον γενικό συντονισμό και την εποπτεία της υλοποίησης της 

έρευνας είχε η ερευνητική ομάδα του ΕΠΙΨΥ. 

 

2.3.1. Έγκριση του Υπουργείου Παιδείας  
 

Η έρευνα έλαβε πριν την υλοποίησή της την Έγκριση του Υπουργείου Παιδείας μετά 

από υποβολή της σχετικής αίτησης και των απαιτούμενων εγγράφων (Αρ. Έγκρισης: 

16875/Γ2, 9/2/2011). 

 

2.3.2. Συνεργασίες για την υλοποίηση της έρευνας  
 

Την κατά τόπους υλοποίηση της έρευνας ανέλαβαν σε συνεργασία με το ΕΠΙΨΥ τα 

69 από τα συνολικά 71 Κέντρα Πρόληψης (στο εξής ΚΠ) που λειτουργούσαν το 2011 

στην Ελλάδα. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των ΚΠ είχαν την ευθύνη της υλοποίησης 

της έρευνας σε τοπικό επίπεδο. Στη συλλογή των στοιχείων συμμετείχαν στελέχη 

των ΚΠ καθώς και -σε πολλές περιπτώσεις- εθελοντές απόφοιτοι/φοιτητές σε 

τοπικές σχολές/τμήματα κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. 
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2.3.3. Εκπαιδεύσεις ερευνητών  
 

Τα στελέχη των ΚΠ και οι εθελοντές που συμμετείχαν στη διεξαγωγή της έρευνας 

εκπαιδεύτηκαν για τη χορήγηση του ερωτηματολογίου από τα μέλη της ερευνητικής 

ομάδας του ΕΠΙΨΥ. Υλοποιήθηκαν συνολικά 14 εκπαιδεύσεις σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη, Πάρο, Ρέθυμνο, Κομοτηνή, Γιάννενα, Καστοριά, Λαμία, Χίο, Λάρισα, 

Ρόδο και Πάτρα, καλύπτοντας έτσι όλες τις περιοχές της χώρας. Στις εκπαιδεύσεις 

συμμετείχαν συνολικά 455 άτομα (στελέχη ΚΠ, εθελοντές φοιτητές/απόφοιτοι 

πανεπιστημιακών σχολών). Η εκπαίδευση είχε διάρκεια 4 ωρών. Περιελάμβανε 

γενικές πληροφορίες για την έρευνα (το πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά της) και για 

τη σύνθεση και δομή του ερωτηματολογίου καθώς και εκπαίδευση γύρω από τον 

τρόπο χορήγησης του ερωτηματολογίου, συμπλήρωσης του Δελτίου Τμήματος, για 

την οργάνωση της έρευνας και για άλλα πρακτικά ζητήματα. 

 

2.3.4. Ενημερώσεις Εκπαιδευτικών Διευθύνσεων και σχολείων 
 

Πριν από την υλοποίηση τις έρευνας στάλθηκε ενημέρωση μέσω φαξ από το ΕΠΙΨΥ 

και από τα Κέντρα Πρόληψης προς τις Δ/σεις Δ/θμιας Εκπ/σης σχετικά με τους 

στόχους και τη μεθοδολογία της έρευνας, τη διασφάλιση της ηθικής και 

δεοντολογίας, τα πρακτικά ζητήματα χορήγησης των ερωτηματολογίων, καθώς και 

για την εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας. 

Ενημερώθηκαν, επίσης, οι Διευθύνσεις των σχολείων τα οποία θα συμμετείχαν στην 

έρευνα μέσω υλικού που τους απεστάλη με φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή – 

όπου απαιτούνταν – δια ζώσης. Ζητήθηκε επίσης από τους Διευθυντές να 

αποστείλουν με τους μαθητές στους γονείς τους έντυπο από το ΕΠΙΨΥ με το οποίο 

ζητείτο η συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή του παιδιού τους στην έρευνα. 

Ακολούθως, οι ερευνητές επικοινώνησαν τηλεφωνικά με το κάθε σχολείο 

προκείμενου να καθοριστεί η ημέρα και ώρα συλλογής στοιχείων και ζητήθηκε από 

τους διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν στη συνέχεια οι ίδιοι τους 

καθηγητές των επιλεγμένων τμημάτων σχετικά με τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα 

κατά την οποία θα γινόταν στους μαθητές του κάθε τμήματος η χορήγηση του 

ερωτηματολογίων.  

 

2.3.5. Δεοντολογία και διασφάλιση της ανωνυμίας 
 

Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου καθώς και η μεθοδολογία της έρευνας είχαν 

λάβει την έγκριση -όπως προαναφέρθηκε- από το Υπουργείο Παιδείας. Η 

συμμετοχή των μαθητών στην έρευνα ήταν προαιρετική, ενώ επιπλέον είχε 

προηγουμένως ζητηθεί και η συναίνεση των γονέων. Οι στόχοι, η σημασία και η 

μεθοδολογία της έρευνας ανακοινώνονταν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 

(Δ/σεις Β/θμιας, Διευθυντές, γονείς, μαθητές) σε κάθε φάση της έρευνας. Το 

ερωτηματολόγιο συντάχθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την ανωνυμία 

και, κατ’ επέκταση, την ειλικρίνεια των απαντήσεων των μαθητών. Ειδικότερα, στο 
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ερωτηματολόγιο δεν καταγράφονταν πουθενά το όνομα των μαθητών, ενώ, 

επιπλέον, με εξαίρεση δύο ερωτήσεων, το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 

«κλειστού» τύπου ερωτήσεις. 

 

2.3.6. Χορήγηση ερωτηματολογίων 
 

Τα ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν στα σχολεία την περίοδο Φεβρουαρίου – 

Απριλίου 2011 από ομάδες ερευνητών του ΕΠΙΨΥ και των Κέντρων Πρόληψης του 

ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε από 

τους μαθητές μέσα στη σχολική αίθουσα με τη φροντίδα και την εποπτεία των 

ερευνητών, δίχως την παρουσία των εκπαιδευτικών. Για τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, τα τμήματα των σχολείων που συμμετείχαν στην έρευνα 

διέθεσαν συνολικά 2 συνεχόμενες διδακτικές ώρες. Η έρευνα στο κάθε σχολείο 

ολοκληρώθηκε μέσα στην ίδια ημέρα.  

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια τοποθετούνταν από τους ίδιους τους μαθητές 

σε ειδικό φάκελο. Τα ερωτηματολόγια από όλα τα σχολεία της χώρας 

συγκεντρώθηκαν στο ΕΠΙΨΥ όπου και έγινε η στατιστική τους ανάλυσή για το 

σύνολο της χώρας, τις Περιφέρειες και τον κάθε νομό, όχι ανά σχολείο ή τμήμα 

ξεχωριστά. 

 

 

2.3.7. Έλεγχοι ερωτηματολογίων  
 

Μετά από την παραλαβή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων από το ΕΠΙΨΥ 

έγιναν οι ακόλουθοι έλεγχοι: 

� Αρχικά πραγματοποιήθηκε έλεγχος και καταγραφή του υλικού της έρευνας 

που παρελήφθη από το ΕΠΙΨΥ (π.χ. αντιστοιχία τμημάτων στους καταλόγους 

του δείγματος με τα τμήματα που αναγράφονταν στους φακέλους με τα 

συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, συνέπεια μεταξύ των στοιχείων του 

Δελτίου Τμήματος κτλ). Κατεγράφησαν ασυνέπειες στο υλικό της έρευνας 

και ακολούθησε επικοινωνία με τα ΚΠ προκειμένου να γίνουν οι 

απαραίτητες διευκρινήσεις.  

� Στη συνέχεια έγινε, ανά νομό, εκτενής έλεγχος του περιεχομένου των 

Δελτίων Τμήματος για κάθε ένα από τα σχεδόν 2.000 σχολικά τμήματα που 

συνολικά συμμετείχαν στην έρευνα πανελλαδικώς. Όπου χρειάστηκε έγιναν 

επικοινωνίες με τα ΚΠ και τους κατά τόπους ερευνητές προκειμένου να 

διευκρινιστούν ασυνέπειες και ελλείψεις σε σημαντικές μεταβλητές του 

Δελτίου. 

� Πραγματοποιήθηκε επικοινωνία με τυχαία επιλεγμένο δείγμα σχολείων που 

συμμετείχαν στην έρευνα από όλη την Ελλάδα προκειμένου να αξιολογηθεί 

η τήρηση από την πλευρά των ερευνητών της ορθής διαδικασίας διεξαγωγής 

της έρευνας. 

� Για κάθε ένα από τα περίπου 38.000 ερωτηματολόγια που επεστράφησαν 

στο ΕΠΙΨΥ έγινε η κωδικογράφηση του εξωφύλλου και έλεγχος για την ορθή 

κωδικογράφηση των ερωτήσεων «ανοικτού» τύπου. 
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2.3.8. Εισαγωγή στοιχείων στον Η/Υ και δημιουργία βάσης 

δεδομένων 
 

Η  εισαγωγή των στοιχείων των ερωτηματολογίων έγινε στον Η/Υ, σε ειδικό 

πρόγραμμα, και ακολούθησαν δειγματοληπτικοί έλεγχοι της ορθής εισαγωγής τους. 

Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής των στοιχείων πραγματοποιήθηκε σειρά 

στατιστικών ελέγχων λογικής συνέπειας για το εντοπισμό άκυρων 

ερωτηματολογίων. Τα τελευταία αφαιρέθηκαν από τις αναλύσεις. Δημιουργήθηκε, 

τέλος, βάση δεδομένων με όλα τα στοιχεία της έρευνας. 
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ΜΕΡΟΣ Α: H ΧΡΗΣΗ 
ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ 

ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
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3. ΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

3.1. Σχολικές μονάδες και μαθητές 
 

 

Σχολικές μονάδες και τμήματα: Στην έρευνα του 2011 συμμετείχαν συνολικά 676 

σχολικές μονάδες: 348 Γυμνάσια και 328 Λύκεια από όλη τη χώρα. Σε 62 σχολεία 

(9,1%) οι Διευθυντές αρνήθηκαν τη συμμετοχή λόγω, όπως αναφέρθηκε, κυρίως 

του ότι είχαν χαθεί πολλές διδακτικές ώρες στη διάρκεια του σχολικού έτους και 

υπήρχε δυσκολία να ολοκληρωθεί η διδακτέα ύλη. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα Α1, τα ιδιωτικά σχολεία αρνήθηκαν συμμετοχή στην 

έρευνα σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από ό,τι στα δημόσια. Επιπλέον, τα 

υψηλότερα ποσοστά αρνήσεων αφορούσαν σχολεία της Αττικής, της Δυτικής 

Ελλάδας και της Κεντρικής Μακεδονίας (συμπεριλαμβάνει την Θεσσαλονίκη), ενώ 

τα χαμηλότερα από σχολεία των νησιωτικών περιοχών και την περιφέρεια της 

Στερεάς Ελλάδας (Πίνακας Α1). Στη μεγάλη πλειονότητά τους τα σχολεία που 

αρνήθηκαν αντικαταστάθηκαν με άλλα σχολεία τα οποία είχαν επιλεγεί στο δείγμα 

ως σχολεία για αντικαταστάσεις. Ο συνολικός αριθμός των τμημάτων στα οποία 

χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια ήταν 2.050: 1.059 τμήματα Γυμνασίου και 991 

τμήματα Λυκείου. 

 

 

 

Μαθητές: Το σύνολο των ενεργών μαθητών και μαθητριών του τελικού δείγματος 

των σχολείων που έλαβαν μέρος στην έρευνα ήταν 42.885: 22.309 μαθητές 

Γυμνασίου και 20.575 μαθητές Λυκείου (Πίνακας Α2). Από αυτούς συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο 37.040 μαθητές (86,4%). Το υπόλοιπο 13,6% είτε απουσίαζαν την 

ημέρα της χορήγησης (8,6% ποσοστό επί των ενεργών μαθητών), είτε αρνήθηκαν να 

συμμετάσχουν (5,5% ποσοστό επί των παρόντων μαθητών)(Πίνακας Α2). 

 

Τα υψηλότερα ποσοστά απουσιών παρατηρήθηκαν στα Λύκεια και οφείλονταν 

κυρίως στο γεγονός η έρευνα υλοποιήθηκε στο τέλος του σχολικού έτους πριν από 

τις πανελλήνιες εξετάσεις, περίοδο κατά την οποία πολλοί μαθητές, ιδιαίτερα της Γ΄ 

Λυκείου, απουσίαζαν ώστε να προετοιμαστούν για τις εισαγωγικές εξετάσεις. 

Μεταξύ των Περιφερειών, τα υψηλότερα ποσοστά απουσιών παρατηρήθηκαν σε 

Αν. Μακεδονία & Θράκη, Αττική, Πελοπόννησο και Κρήτη, ενώ τα χαμηλότερα σε 

Θεσσαλία και Ιόνιους Νήσους (Πίνακας Α2). 
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Πίνακας Α1. Αριθμός επιλεγμένων σχολικών μονάδων (Σ.Μ.), αρνήσεων και Σ.Μ. 
τελικού δείγματος, στο σύνολο, ανά τύπο σχολείου και ανά Περιφέρεια 
 

 
 

 

 

Στο σύνολο των αρνήσεων συμμετοχής των μαθητών στην έρευνα (5,5%), δύο στις 3 

προέρχονταν από τους γονείς και οι υπόλοιπες, σε ίσο ποσοστό, από τους 

διευθυντές οι οποίοι δεν είχαν λάβει την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και 

από τους μαθητές. Τα υψηλότερα ποσοστά αρνήσεων παρατηρήθηκαν από μαθητές 

στα δημόσια Γυμνάσια και στα Τεχνικά & Επαγγελματικά Λύκεια. Μεταξύ των 

Περιφερειών, τα υψηλότερα ποσοστά αρνήσεων παρατηρήθηκαν από μαθητές 

σχολείων της Στερεάς Ελλάδας, του Νότιου Αιγαίου και της Θεσσαλίας, ενώ τα 

χαμηλότερα άρνησης των μαθητών καταγράφηκαν σε Κρήτη και Ιόνιους Νήσους 

(Πίνακας Α2). 
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Πίνακας Α2. Αριθμός ενεργών μαθητών, αρνήσεων και τελικό δείγμα μαθητών 
που συμμετείχαν στην έρευνα, στο σύνολο, ανά τύπο σχολείου και ανά 
Περιφέρεια 

 
 

 

Ο ποιοτικός έλεγχος των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων (Ν=37.040) οδήγησε 

στον αποκλεισμό 1.326 ερωτηματολογίων ως άκυρων (3,6%), εξαιτίας κυρίως του 

μεγάλου ποσοστού ασυμπλήρωτων ερωτήσεων και συστηματικών ασυνεπειών.  

 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 35.714 

ερωτηματολογίων. Το φύλο και η μέση ηλικία (τυπική απόκλιση) των μαθητών του 

τελικού δείγματος παρουσιάζονται στον Πίνακα Α3 για το σύνολο του δείγματος, 

ανά τάξη και ηλικιακή ομάδα. 
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Πίνακας Α3. Φύλο και μέση ηλικία του τελικού δείγματος των μαθητών στο 
σύνολο, ανά τάξη και ηλικιακή ομάδα 

 
 
 
 
 
 

3.2. Διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και συνεργασία 
μαθητών  

 

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες από τα Δελτία Τμήματος που συμπλήρωσαν 

οι ερευνητές, η μέση διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ήταν τα 47,7 

λεπτά της ώρας. Στα περισσότερα τμήματα επικρατούσαν ικανοποιητικές συνθήκες 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και μόνο σε ποσοστό 8,6% των τμημάτων 

αναφέρθηκε ότι τουλάχιστον οι μισοί μαθητές ήταν ανήσυχοι. Στη μεγάλη 

πλειονότητα των τμημάτων (92,2%) οι περισσότεροι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον 

και σοβαρότητα στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τέλος, οι ερευνητές 

εκτίμησαν ότι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν παρουσίασε δυσκολίες για 

τη μεγάλη πλειονότητα των μαθητών.  
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο πανελλήνιο 

δείγμα των μαθητών καθώς και ανά γεωγραφικό στρώμα και ανά περιφέρεια (οι 

αναλύσεις για τις περιφέρειες της χώρας είναι σταθμισμένες).  
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ΚΑΠΝΙΣΜΑ 
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4.1. Κάπνισμα 
 
 

4.1.1. Αποτελέσματα - Κάπνισμα 
 
ΣΥΝΟΛΟ 

Ένας στους 5 μαθητές 13-19 ετών (20,3%) αναφέρει ότι έ χ ε ι  κ α π ν ί σ ε ι  μέσα 

στον τελευταίο μήνα. Ένας στους 7 (14,1%) είναι σ υ σ τ η μ α τ ι κ ό ς  κ α π ν ι σ τ ή ς  

(καπνίζει τουλάχιστον ένα τσιγάρο καθημερινά),  ενώ ένας στους 16 (6,2%) είναι 

β α ρ ύ ς  κ α π ν ι σ τ ή ς  (καπνίζει τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα) 

(Γράφημα 1). 

 

ΦΥΛΟ 

Τα αγόρια κ α π ν ί ζ ο υ ν  σε υψηλότερο ποσοστό από τα κορίτσια, ενώ οι διαφορές 

μεταξύ των δύο φύλων είναι μεγαλύτερες για το β α ρ ύ  κάπνισμα (7,5% και 4,9%, 

για τα αγόρια και τα κορίτσια, αντίστοιχα) (Γράφημα 1). 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

Έχουν κ α π ν ί σ ε ι  μ έ σ α  σ τ ο ν  τ ε λ ε υ τ α ί ο  μ ή ν α :  το 4,2% των μαθητών 13-

14 ετών, ένας στους 6 μαθητές 15-16 ετών (17,3%), ένας στους 3 ηλικίας 17-18 ετών 

(34,1%) και περισσότεροι από τους μισούς 19χρονους μαθητές (55,7%) (Γράφημα 

2). Σ υ σ τ η μ α τ ι κ ά  κ α π ν ί ζ ο υ ν :  το 1,9% των μαθητών 13-14 ετών, ένας στους 

10 μαθητές 15-16 ετών (10,7%), ένας στους 4 ηλικίας 17-18 ετών (24,5%) και οι 

μισοί 19χρονοι (51,1%). Σχεδόν όλοι οι 19χρονοι που έχουν καπνίσει μέσα στον 

τελευταίο μήνα είναι καθημερινοί καπνιστές, ενώ το ίδιο ισχύει για τα 2/3 των 

μαθητών ηλικίας 17-18 ετών (Γράφημα 2). Β α ρ ι ά  κ α π ν ί ζ ο υ ν :  το 0,5% των 

μαθητών 13-14 ετών, το 3,6% των μαθητών 15-16 ετών, ένας στους 9 ηλικίας 17-18 

ετών (11,2%) και ένας στους 3 μαθητές 19 ετών (32,3%). Σχεδόν ένας στους 3 

μαθητές ηλικίας 17-18 ετών που καπνίζει, καπνίζει βαριά, ενώ το ίδιο ισχύει για 

πάνω από τους μισούς 19χρονους που καπνίζουν (Γράφημα 2). 

 

ΓΕΩΓΡ. ΣΤΡΩΜΑΤΑ (Βαθμός αστικοποίησης) 

Εξετάστηκαν 3 γεωγραφικά στρώματα που αντιστοιχούν στο βαθμό αστικοποίησης 

του ελληνικού πληθυσμού: Αθήνα (αφορά την ευρύτερη περιοχή Αθηνών και 

περιλαμβάνει την πλειονότητα των σχολείων του νομού που ανήκουν στο δείγμα), 

Θεσσαλονίκη (αφορά την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει την 

πλειονότητα των σχολείων του νομού που επιλέχθηκαν στο δείγμα) και Λοιπές 

αστικές και ημιαστικές περιοχές (στο εξής, Λοιπές περιοχές). 

Μεταξύ των τριών στρωμάτων, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη συγκριτικά με τις Λοιπές 

περιοχές εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά μαθητών που αναφέρουν πως μέσα 

στον τελευταίο μήνα έχουν κ α π ν ί σ ε ι  (22,1%, 22,9% και 18,7%, αντίστοιχα) 

καθώς και σ υ σ τ η μ α τ ι κ ώ ν  κ α π ν ι σ τ ώ ν  (15%, 15,6% και 13,2%, αντίστοιχα). 



 
Έρευνα ESPAD 2011 – Έκθεση αποτελεσμάτων προς τον ΟΚΑΝΑ 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 38 

Στη Θεσσαλονίκη καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά  για το β α ρ ύ  

κ ά π ν ι σ μ α  έναντι των άλλων δύο στρωμάτων (7,9%, και 6,3% και 5,8%, 

αντίστοιχα) (Γράφημα 3). 

 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ 

Λόγω του περιορισμού του δείγματος στις προηγούμενες έρευνες στις ηλικίες 15-19 

ετών δεν υπάρχουν συγκριτικά διαχρονικά στοιχεία για τους νεότερους μαθητές 13-

14 ετών.  

Μετά από μια σημαντική αύξηση του καπνίσματος που παρατηρήθηκε το 1998, 

διαπιστώνεται προοδευτική καθοδική πορεία η οποία, με εξαίρεση το βαρύ 

κάπνισμα, φαίνεται να ανακόπτεται μετά το 2007 (Γράφημα 4). Οι διαχρονικές 

τάσεις είναι παρόμοιες μεταξύ των δύο φύλων (Γραφήματα 5-7), των τριών 

ηλικιακών ομάδων (Γραφήματα 8-10) και των τριών γεωγραφικών στρωμάτων 

(Γραφήματα 11-13). 

Η καθοδική πορεία του καπνίσματος (έστω και ένα τσιγάρο τον τελευταίο μήνα) 

που παρατηρείται μέσα στην τελευταία 8ετία, φαίνεται να συμπορεύεται με την 

καθοδική πορεία του ποσοστού των μαθητών που θεωρούν το περιστασιακό 

κάπνισμα «ακίνδυνο» (Γράφημα 14). 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

Τα ποσοστά των μαθητών ηλικίας 13-19 ετών που κ α π ν ί ζ ο υ ν  κυμαίνονται από 

το 14,4% (Δυτική Ελλάδα) στο 23,9% (Β. Αιγαίο). Οι περιφέρειες με τα υψηλότερα 

ποσοστά στο κάπνισμα είναι το Β. Αιγαίο (23,9%), η Ανατ. Μακεδονία & Θράκη 

(23,6%) και η Αττική (22,1%) (Γράφημα 15). Στις ίδιες λίγο-πολύ περιφέρειες 

καταγράφονται επίσης τα υψηλότερα ποσοστά  σ υ σ τ η μ α τ ι κ ο ύ  

κ α π ν ί σ μ α τ ο ς  (Γράφημα 16), ενώ σε ό,τι αφορά το β α ρ ύ  κ ά π ν ι σ μ α  τα 

υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται -εκτός από την Ανατ. Μακεδονία & Θράκη 

(8,8%)- στην Πελοπόννησο (7,3%) (Γράφημα 17). Η Δυτ. Ελλάδα, η Ήπειρος και η 

Δυτ. Μακεδονία είναι οι περιφέρειες με τα χαμηλότερα ποσοστά καπνίσματος 

(Γραφήματα 15-17). 

Οι διαφορές στο κάπνισμα μεταξύ των δύο φύλων με υψηλότερα τα ποσοστά των 

αγοριών ισχύουν για τις περισσότερες περιφέρειες (Γραφήματα 15-17). Εξαίρεση 

αποτελούν η Αττική, η Κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβάνει τη Θεσσαλονίκη) και 

οι Ιόνιοι Νήσοι όπου τα ποσοστά καπνίσματος μεταξύ των δύο φύλων είναι 

παραπλήσια (Γραφήματα 15-17), ενώ στην περιφέρεια του Ν. Αιγαίου τα κορίτσια 

εμφανίζουν οριακά υψηλότερα ποσοστά καπνίσματος συγκριτικά με τα αγόρια 

(Γράφημα 15). 

 

Οι κατανομές στις Περιφέρειες ως προς τις ηλικιακές ομάδες παρουσιάζονται στα 

Γραφήματα 18-20, ενώ αναλυτικά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι. 
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4.1.2. Γραφήματα - Κάπνισμα 
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Γράφημα 1: Κάπνισμα στους μαθητές 13-19 ετών, στο σύνολο και ανά φύλο (%)
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Γράφημα 2: Κάπνισμα, ανά ηλικιακή ομάδα (%)
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Γράφημα 3: Κάπνισμα στους μαθητές 13-19 ετών, ανά γεωγραφικό 
στρώμα (%)
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Γράφημα 5: Διαχρονικές μεταβολές στο κάπνισμα (≥1 
φορά τον τελευταίο μήνα) στους μαθητές 15-19 ετών, 
ανά φύλο (%)
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Γράφημα 6: Διαχρονικές μεταβολές στο συστηματικό 
κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά) στους μαθητές 15-
19 ετών, ανά φύλο (%)
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Γράφημα 7: Διαχρονικές μεταβολές στο "βαρύ" 
κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά) στους μαθητές 
15-19 ετών, ανά φύλο (%)
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Γράφημα 8: Διαχρονικές μεταβολές στο κάπνισμα (≥1 
φορά τον τελευταίο μήνα) στους μαθητές 15-19 ετών, ανά 
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Γράφημα 9: Διαχρονικές μεταβολές στο συστηματικό 
κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά) στους μαθητές 15-19 
ετών, ανά ηλικιακή ομάδα (%)
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Γράφημα 10: Διαχρονικές μεταβολές στο "βαρύ" 
κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά) στους μαθητές 15-19 
ετών, ανά ηλικιακή ομάδα (%)
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Γράφημα 11: Διαχρονικές μεταβολές στο κάπνισμα (≥1 
φορά τον τελευταίο μήνα) στους μαθητές 15-19 ετών,

ανά γεωγραφικό στρώμα (%)
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Γράφημα 12: Διαχρονικές μεταβολές στο συστηματικό 
κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά) στους μαθητές 15-19 
ετών, ανά γεωγραφικό στρώμα (%)
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Γράφημα 13: Διαχρονικές μεταβολές στο "βαρύ" κάπνισμα 
(≥11 τσιγάρα καθημερινά) στους μαθητές 15-19 ετών, ανά 
ανά γεωγραφικό στρώμα (%)
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Γράφημα 16: Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά) στις Περιφέρειες 
της χώρας, στο σύνολο των μαθητών 13-19 ετών και ανά φύλο (%)
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Γράφημα 17: "Βαρύ" κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά) στις Περιφέρειες της 
χώρας, στο σύνολο των μαθητών 13-19 ετών και ανά φύλο (%)

5,4

4,9

7,0

6,9

6,9

7,7

6,9

7,9

7,5

7,0

8,0

7,7

10,5

12,0

2,4

3,1

3,4

3,8

3,9

3,4

4,5

4,4

4,9

5,5

4,4

5,4

4,3

5,1

Αγόρια Κορίτσια

 



 
Έρευνα ESPAD 2011 – Έκθεση αποτελεσμάτων προς τον ΟΚΑΝΑ 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 46 

55,7

57,9

58,4

53,9

43,6

56,6

58,3

43,1

59,9

55,7

43,1

64,5

56,7

55,5

34,1

27,6

34,7

27,1

32,6

33,5

29,7

33,5

26,9

31,8

23,8

40,1

38,1

36,0

17,3

16,9

16,1

16,1

17,1

16,3

16,5

13,1

12,8

13,3

14,0

21,2

19,1

20,9

4,2

5,1

4,5

6,7

4,9

3,3

5,2

5,1

3,3

3,3

2,7

5,0

4,3

5,5

0 20 40 60 80 100

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Νότιο Αιγαίο

Κρήτη

Κεντρική Μακεδονία

Ιόνιοι Νήσοι

Θεσσαλία

Ήπειρος

Δυτική Μακεδονία

Δυτική Ελλάδα

Βόρειο Αιγαίο

Αττική

Ανατ. Μακεδονία & Θράκη 13-14 ετών

15-16 ετών

17-18 ετών

19 ετών

Γράφημα 18: Κάπνισμα ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα στους μαθητές 15-19 ετών 
στις Περιφέρειες της χώρας, ανά ηλικιακή ομάδα (%)



 
Έρευνα ESPAD 2011 – Έκθεση αποτελεσμάτων προς τον ΟΚΑΝΑ 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 47 

51,1

46,9

52,9

51,8

37,6

50,8

51,0

40,9

51,5

52,2

39,9

44,1

53,0

52,6

24,5

18,7

26,4

18,7

23,1

23,9

20,4

25,8

18,3

22,9

16,4

29,6

27,3

28,0

10,7

10,7

10,2

9,1

11,5

10,9

9,5

8,6

7,9

8,4

7,9

13,3

11,4

14,6

1,9

3,4

2,4

3,6

2,6

1,6

2,3

2,6

1,4

1,8

0,8

3,2

1,5

2,8

0 20 40 60 80 100

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Νότιο Αιγαίο

Κρήτη

Κεντρική Μακεδονία

Ιόνιοι Νήσοι

Θεσσαλία

Ήπειρος

Δυτική Μακεδονία

Δυτική Ελλάδα

Βόρειο Αιγαίο

Αττική

Ανατ. Μακεδονία & Θράκη

13-14 ετών

15-16 ετών

17-18 ετών

19 ετών

Γράφημα 19: Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά) στις Περιφέρειες 
της χώρας, ανά ηλικιακή ομάδα (%)
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Γράφημα 20: "Βαρύ" κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά) στις Περιφέρειες της 
χώρας, ανά ηλικιακή ομάδα (%) 
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4.2. Οινοπνευματώδη  
 
 

4.2.1. Αποτελέσματα - Οινοπνευματώδη 
 
ΣΥΝΟΛΟ 

Σ υ χ ν ό τ η τ α  κ α τ α ν ά λ ω σ η ς  α λ κ ο ό λ  (13-19 ετών): Έξι στους 10 μαθητές 

(60,8%) ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό μέσα στον τελευταίο μήνα, ενώ ένας 

στους 10 (11,3%) ήπιε 10 και πάνω φορές, δηλαδή ήπιε με συχνότητα πάνω από 2 

φορές την εβδομάδα (Γράφημα 21). 

Υ π ε ρ β ο λ ι κ ή  κ α τ α ν ά λ ω σ η  α λ κ ο ό λ  (15-19 ετών): Ως υπερβολική 

κατανάλωση αλκοόλ ορίστηκε η κατανάλωση ≥5 ποτών στη σειρά τουλάχιστον μία 

φορά μέσα στον τελευταίο μήνα. Για την υπερβολική κατανάλωση ερωτήθηκαν 

μόνον οι μαθητές 15-19 ετών. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 22, τουλάχιστον μία 

φορά μέσα στον τελευταίο μήνα έκαναν υπερβολική κατανάλωση αλκοολούχων 

ποτών το 45,1% των μαθητών, ενώ το ίδιο συνέβη για 3 ή περισσότερες φορές σε 

ποσοστό 15,8% των μαθητών (Γράφημα 22). 

Μ έ θ η  (13-19 ετών): Ένας στους 3 μαθητές (33,9%) ηλικίας 13-19 ετών έχει μεθύσει 

τουλάχιστον μία φορά έως την ημέρα της έρευνας. Το 20,6% των μαθητών έχουν 

μεθύσει 1-2 φορές και το 13,3% περισσότερες φορές (Γράφημα 23). 

 

ΦΥΛΟ 

Τα αγόρια π ί ν ο υ ν  οινοπνευματώδη σε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά 

συγκριτικά με τα κορίτσια, ενώ οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων γίνονται 

μεγαλύτερες όσο αυξάνεται η συχνότητα και η βαρύτητα της κατανάλωσης. 

Συγκεκριμένα, έχουν πιεί 10 ή και περισσότερες φορές τον τελευταίο μήνα 

διπλάσιος αριθμός αγοριών από ό,τι κοριτσιών (15,4% και 7,2%, αντίστοιχα) 

(Γράφημα 21), ενώ παρόμοιες διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα ισχύουν και για την 

υ π ε ρ β ο λ ι κ ή  κ α τ α ν ά λ ω σ η  (Γράφημα 22) και την μ έ θ η (Γράφημα 23). 

Συγκεκριμένα, έχουν πιεί ≥5 ποτά στη σειρά μέσα στον τελευταίο μήνα πάνω από 

τα μισά αγόρια (52,8%) σε σύγκριση με περίπου το 1/3 των κοριτσιών (37,3%). 

Διπλάσιος αριθμός αγοριών από κορίτσια έχουν πιει υπερβολικά (3 ή περισσότερες 

φορές μέσα στον τελευταίο μήνα) (Γράφημα 22). Τέλος, έχουν μεθύσει τουλάχιστον 

μία φορά το 36,5% των αγοριών και το 31,2% των κοριτσιών, ενώ η διαφορά μεταξύ 

των φύλων για τη συχνότερη μέθη (τουλάχιστον 3 φορές σε όλη τη ζωή) μεγαλώνει 

(15,7% των αγοριών, έναντι 10,8% των κοριτσιών) (Γράφημα 23). 

 

ΕΙΔΗ ΠΟΤΩΝ 

Τα είδη των ποτών τα οποία καταναλώνουν - έχουν μεγαλύτερη προτίμηση - οι 

μαθητές είναι το κρασί (47,1%), η μπίρα (43,3%), τα ποτά με υψηλή περιεκτικότητα 

αλκοόλης («ισχυρά ποτά», π.χ. ουίσκι, βότκα, ρούμι, τζιν, τεκίλα κτλ) (42,3%) και τα 

προ-συσκευασμένα αλκοολούχα αναψυκτικά (alcopops) (37,1%). Το ούζο ακολουθεί 

με αρκετά μεγάλη διαφορά (20,5%). Σε αντίθεση με τα αγόρια, τα κορίτσια 



 
Έρευνα ESPAD 2011 – Έκθεση αποτελεσμάτων προς τον ΟΚΑΝΑ 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 52 

προτιμούν – αντί της μπίρας – τα ισχυρά οινοπνευματώδη και τα προ-

συσκευασμένα αλκοολούχα αναψυκτικά. Τα προ-συσκευασμένα αλκοολούχα 

αναψυκτικά είναι μετά το κρασί τα δημοφιλέστερα στους μικρούς σε ηλικία, ενώ οι 

μεγαλύτεροι σε  ηλικία μαθητές προτιμούν τα «ισχυρά» οινοπνευματώδη ποτά. 

 

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

Κ α τ α ν ά λ ω σ η  α λ κ ο ό λ  μ έ σ α  σ τ ο ν  τ ε λ ε υ τ α ί ο  μ ή ν α  αναφέρει ένας 

στους 3 μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (34,4%), δύο στους 3 ηλικίας 15-16 ετών 

(64,6%) και τέσσερις στους 5 μαθητές ηλικίας 17-18 και 19 ετών (79,1% και 77,4%, 

αντίστοιχα) (Γράφημα 24). Στο ίδιο χρονικό διάστημα αναφέρουν ότι ή π ι α ν  1 0  

κ α ι  π ά ν ω  φ ο ρ έ ς  το 3,5% των μαθητών 13-14 ετών, ένας στους 10 ηλικίας 15-

16 ετών (10,1%), σχεδόν ένας στους 5 17-18 ετών (18%) και ένας στους 4 ηλικίας 19 

ετών (26,8%) (Γράφημα 24). Όπως είναι αναμενόμενο, με την ηλικία αυξάνεται 

σημαντικά το ποσοστό των μαθητών που αναφέρουν πως έχουν π ι ε ί  

υ π ε ρ β ο λ ι κ ά  (Γράφημα 25) καθώς και όσων έχουν μ ε θ ύ σ ε ι  (Γράφημα 26).  

 

ΓΕΩΓΡ. ΣΤΡΩΜΑΤΑ (Βαθμός αστικοποίησης) 

Εξετάστηκαν 3 γεωγραφικά στρώματα που αντιστοιχούν στο βαθμό αστικοποίησης 

του ελληνικού πληθυσμού: Αθήνα (αφορά την ευρύτερη περιοχή Αθηνών και 

περιλαμβάνει την πλειονότητα των σχολείων του νομού που ανήκουν στο δείγμα), 

Θεσσαλονίκη (αφορά την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει την 

πλειονότητα των σχολείων του νομού που επιλέχθηκαν στο δείγμα) και Λοιπές 

αστικές και ημιαστικές περιοχές (στο εξής, Λοιπές περιοχές). 

Στη Θεσσαλονίκη και τις Λοιπές περιοχές παρατηρούνται υψηλότερα ποσοστά 

χρήσης αλκοόλ σε σύγκριση με την Αθήνα στο σύνολο των μαθητών 13-19 ετών για 

την σ υ ν ο λ ι κ ή  κ α τ α ν ά λ ω σ η  αλκοόλ στον τελευταίο μήνα (63,4%, 62,2%, και 

57,8%, αντίστοιχα), καθώς και για τη σ υ χ ν ή  κ α τ α ν ά λ ω σ η  10 ή περισσότερες 

φορές (13,8%, 12% και 9,6%, αντίστοιχα (Γράφημα 27). Παρόμοιες διαφορές μεταξύ 

των τριών γεωγρ. στρωμάτων διαπιστώνονται και για την υ π ε ρ β ο λ ι κ ή  

κ α τ α ν ά λ ω σ η  αλκοόλ (Γράφημα 28) καθώς και για τη μ έ θ η  (Γράφημα 29).  

 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ (1984-2011) (Μαθητές 15-19 ετών)  

Λόγω του περιορισμού του δείγματος στις προηγούμενες έρευνες στις ηλικίες 15-19 

ετών δεν υπάρχουν συγκριτικά διαχρονικά στοιχεία για τους νεότερους μαθητές 13-

14 ετών. 

Μέσα στην εικοσιπενταετία 1984-2011 διαπιστώνεται συνολικά τάση μείωσης της 

κ α τ α ν ά λ ω σ η ς  α λ κ ο ό λ  μ έ σ α  σ τ ο ν  τ ε λ ε υ τ α ί ο  μ ή ν α  κατά 10 περίπου 

εκατοστιαίες μονάδες στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού 15-19 ετών. Μέσα 

στην τελευταία όμως τετραετία η τάση αυτή φαίνεται να αντιστρέφεται (Γράφημα 

30). Οι διαχρονικές αυτές τάσεις είναι παρόμοιες στα δύο φύλα με εξαίρεση μια 

διαφαινόμενη μεγαλύτερη άνοδο της χρήσης στα κορίτσια σε σύγκριση με τα 

αγόρια μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια (2007-2011) (Γράφημα 31). Οι ίδιες 

τάσεις σε ό,τι αφορά την κατανάλωση αλκοόλ μέσα στον τελευταίο μήνα ισχύουν 
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και για τις ηλικιακές ομάδες (Γραφήματα 33-34) με τη μείωση από το 1984 να 

εμφανίζεται εντονότερη στην ηλικιακή ομάδα των 15-16 ετών (Γράφημα 33). Η 

μείωση μεταξύ 1984-2011 αφορά όλα τα γεωγραφικά στρώματα αλλά είναι 

εντονότερη στην Αθήνα. Αυξητική τάση σε σύγκριση με το 2007 διαπιστώνεται το 

2011 στη Θεσσαλονίκη και στις Λοιπές περιοχές (Γράφημα 35). Μείωση, επίσης, 

καταγράφεται μετά το 1998 και στο ποσοστό των μαθητών 13-19 ετών που 

αναφέρουν μ έ θ η  τουλάχιστον 3 φορές σε όλη τη ζωή (Γράφημα 37). 

Εντούτοις, δεν φαίνεται να υπάρχει μείωση ούτε για τη σ υ χ ν ή  κ α τ α ν ά λ ω σ η , 

δηλαδή την κατανάλωση 10 και πάνω φορές μέσα στον τελευταίο μήνα (Γραφήματα 

32, 34 και 36), όπου τα ποσοστά μεταξύ του 1984 και του 2011 είναι παρόμοια, 

ούτε και για την υ π ε ρ β ο λ ι κ ή  κ α τ α ν ά λ ω σ η  όπου η τάση είναι αυξητική 

(Γράφημα 37). Η ίδια διαπίστωση για σταθερότητα στη συχνή κατανάλωση αλκοόλ 

ισχύει και σε σχέση με τις ηλικιακές ομάδες και τα γεωγραφικά στρώματα. 

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η γενικότερη τάση μείωσης της χρήσης του αλκοόλ 

από το 1984 έως το 2011 συνοδεύεται και από μία ιδιαίτερα σημαντική μείωση των 

μαθητών ηλικίας 15-19 ετών που αντιλαμβάνονται τη χρήση του αλκοόλ ως 

ακίνδυνη (Γράφημα 38). 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

Τα υψηλότερα ποσοστά κ α τ α ν ά λ ω σ η ς  α λ κ ο ό λ  έ σ τ ω  κ α ι  μ ί α  φ ο ρ ά  

μ έ σ α  σ τ ο ν  τ ε λ ε υ τ α ί ο  μ ή ν α  παρατηρούνται για το συνολικό δείγμα των 

μαθητών (13-19 ετών) στις περιφέρειες του Β. Αιγαίου, της Κεντρικής Μακεδονίας 

(συμπεριλαμβάνει τη Θεσσαλονίκη), της Κρήτης και της Ανατ. Μακεδονίας & 

Θράκης (Γράφημα 39). Τα υψηλότερα ποσοστά σ υ χ ν ή ς  κ α τ α ν ά λ ω σ η ς  μέσα 

στον τελευταίο μήνα παρατηρούνται στην Κεντρική Μακεδονία, στη Δυτική 

Μακεδονία και στην Ανατ. Μακεδονία & Θράκη, σε αντίθεση με την Αττική, τη 

Δυτική Ελλάδα και την Κρήτη όπου τα ποσοστά είναι τα χαμηλότερα (Γράφημα 40). 

Τα υψηλότερα ποσοστά υ π ε ρ β ο λ ι κ ή ς  κ α τ α ν ά λ ω σ η ς  (τουλάχιστον 5 ποτά 

στη σειρά έστω και μία φορά τον τελευταίο μήνα) διαπιστώνονται στις περιφέρειες 

του Β. Αιγαίου, της Κρήτης και της Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης (Γράφημα 41), ενώ 

στις περιοχές του Βορείου Αιγαίου, της Κρήτης, της Κεντρικής και της Δυτικής 

Μακεδονίας παρατηρούνται και τα υψηλότερα ποσοστά μ έ θ η ς  (τουλάχιστον 3 

φορές σε όλη τη ζωή) (Γράφημα 42).  

Ως προς το φύλο, οι μεγαλύτερες διαφορές γενικά στη σ υ χ ν ή  κ α τ α ν ά λ ω σ η  

α λ κ ο ό λ  μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών καταγράφονται στην 

Πελοπόννησο, τη Δυτική Μακεδονία, την Κρήτη και την Ανατ. Μακεδονία & Θράκη 

(Γράφημα 40). Στην Κρήτη (ιδιαίτερα), την Ήπειρο, την Πελοπόννησο, και τη Δυτική 

Ελλάδα καταγράφονται οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των φύλων για την 

υ π ε ρ β ο λ ι κ ή  κ α τ α ν ά λ ω σ η  (Γράφημα 41) και τη μέθη (Γράφημα 42). 

Αντίθετα, οι μικρότερες διαφορές στην κατανάλωση αλκοόλ μεταξύ των δύο φύλων 

παρατηρούνται στο Νότιο Αιγαίο, την Κεντρική Μακεδονία και τη Στερεά Ελλάδα 

(Γραφήματα 39-42). 

Οι κατανομές στις Περιφέρειες ως προς τις ηλικιακές ομάδες παρουσιάζονται στα 

Γραφήματα 43-46, ενώ αναλυτικά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι.  
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4.2.2. Γραφήματα - Οινοπνευματώδη 
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Γράφημα 21: Χρήση αλκοόλ στους μαθητές 13-19 ετών, στο σύνολο και ανά 
φύλο (%)
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Γράφημα 22: Υπερβολική χρήση αλκοόλ τον τελευταίο μήνα στους 
μαθητές 15-19 ετών, στο σύνολο και ανά φύλο (%)

 

 



 
Έρευνα ESPAD 2011 – Έκθεση αποτελεσμάτων προς τον ΟΚΑΝΑ 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 56 

33,9
36,5

31,2

20,6 20,8 20,4

13,3
15,7

10,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Σύνολο Αγόρια Κορίτσια

Μέθη ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Μέθη 1-2 φορές σε όλη τη ζωή

Μέθη ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

%

Γράφημα 23: Μέθη, στο σύνολο των μαθητών 13-19 ετών και ανά 
φύλο (%)
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Γράφημα 24: Χρήση αλκοόλ, ανά ηλικιακή ομάδα (%)
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Γράφημα 26: Μέθη, ανά ηλικιακή ομάδα (%) 

 

 

 



 
Έρευνα ESPAD 2011 – Έκθεση αποτελεσμάτων προς τον ΟΚΑΝΑ 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 58 

 

57,8
63,4 62,2

9,6
13,8 12,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Αθήνα Θεσσαλονίκη Λοιπές περιοχές

Αλκοόλ ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Αλκοόλ ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

%

Γράφημα 27: Χρήση αλκοόλ στους μαθητές 13-19 ετών, ανά 
γεωγραφικό στρώμα (%)
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Γράφημα 29:  Μέθη στους μαθητές 13-19 ετών, ανά γεωγραφικό 
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Γράφημα 31: Διαχρονικές μεταβολές στη χρήση 
αλκοόλ ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα στους μαθητές 
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Γράφημα 32: Διαχρονικές μεταβολές στη χρήση 
αλκοόλ ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα στους μαθητές 
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Γράφημα 33: Διαχρονικές μεταβολές στη χρήση αλκοόλ ≥1 
φορά τον τελευταίο μήνα, ανά ηλικιακή ομάδα (%)
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Γράφημα 36: Διαχρονικές μεταβολές στη χρήση 
αλκοόλ ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα στους μαθητές 
15-19 ετών, ανά γεωγραφικό στρώμα (%)

 

 

 

 



 
Έρευνα ESPAD 2011 – Έκθεση αποτελεσμάτων προς τον ΟΚΑΝΑ 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 63 

 

38,4 36,6 36,9
40,1

41,6

45,1

12,3 13,3
12,7 13,2

14,8
15,8

18,6 19,9

25,1

13,2
7,4 8,6

0

10

20

30

40

50

60

1984 1993 1998 2003 2007 2011

≥5 ποτά στη σειρά ≥ 1 φορά τον τελευταίο μήνα

≥5 ποτά στη σειρά ≥ 3 φορά τον τελευταίο μήνα

Μέθη ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Γράφημα 37: Διαχρονικές μεταβολές στην υπερβολική χρήση 
αλκοόλ  (15-19 ετών) και στη μέθη (13-19 ετών) (%)

%

 

 

 

64,3

52,8
51,5

32,2
26,6 24,1

82,4

75,8 74,0 73,6
70,2

72,8

20

40

60

80

100

1984 1993 1998 2003 2007 2011

"Μάλλον ακίνδυνο" 1-2 ποτά καθημερινά

Αλκοόλ ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα
%

Γράφημα 38: Διαχρονικές μεταβολές στις αντιλήψεις περί 
απουσίας κινδύνου από την καθημερινή κατανάλωση 1-2 
ποτών και στο ποσοστό της χρήσης αλκοόλ ≥1 φορά τον 
τελευταίο μήνα στους μαθητές 15-19 ετών (%)

 

 

 

 



 
Έρευνα ESPAD 2011 – Έκθεση αποτελεσμάτων προς τον ΟΚΑΝΑ 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 64 

57,3

57,8

59,0

59,9

60,8

61,0

62,6

62,6

62,6

63,0

63,7

63,9

65,2

67,2

Ήπειρος

Αττική

Δυτική Ελλάδα

Δυτική Μακεδονία

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Νοτιο Αιγαίο

Ιόνιοι Νήσοι

Θεσσαλία

Ανατ. Μακεδονία & Θράκη

Κρήτη

Κεντρική Μακεδονία

Βόρειο Αιγαίο

Σύνολο%
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Γράφημα 40: Χρήση αλκοόλ ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα στις Περιφέρειες 
της χώρας, στο σύνολο των μαθητών 13-19 ετών και ανά φύλο (%)
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Γράφημα 41: Υπερβολική χρήση αλκοόλ (≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα) στις 
Περιφέρειες της χώρας, στο σύνολο των μαθητών 15-19 ετών και ανά φύλο (%)
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Γράφημα 42: Μέθη ≥3 φορές σε όλη τη ζωή στις Περιφέρειες της χώρας, 
στο σύνολο των μαθητών 13-19 ετών και ανά φύλο (%)
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Γράφημα 43: Χρήση αλκοόλ ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα στις Περιφέρειες της 
χώρας, ανά ηλικιακή ομάδα (%)
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Γράφημα 44: Χρήση αλκοόλ ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα στις Περιφέρειες 
της χώρας, ανά ηλικιακή ομάδα (%) 
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Γράφημα 45: Υπερβολική χρήση αλκοόλ (≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον 
τελευταίο μήνα) στις Περιφέρειες της χώρας, ανά ηλικιακή ομάδα (%) 
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Γράφημα 46: Μέθη ≥3 φορές σε όλη τη ζωή στις Περιφέρειες της χώρας, ανά 
ηλικιακή ομάδα (%) 
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4.3. Παράνομες ουσίες (ναρκωτικά) 
 
 

4.3.1. Αποτελέσματα - Παράνομες ουσίες 
 
Οι ερωτήσεις για τη χρήση παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) περιλαμβάνουν ένα 

ευρύτερο φάσμα ουσιών για τους μαθητές ηλικίας 15-19 ετών από ό,τι για τους 

νεότερους μαθητές (13-14 ετών).1 Για το λόγο αυτόν τα αποτελέσματα που 

ακολουθούν παρουσιάζονται χωριστά για τους μαθητές 15-19 ετών και για εκείνους 

των 13-14 ετών.  

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

Περίπου ένας στους 7 μαθητές 15-19 ετών (15,2%) έχει κάνει χ ρ ή σ η  κ ά π ο ι α ς  

π α ρ ά ν ο μ η ς  ο υ σ ί α ς  έστω και μία φορά στη ζωή του, ενώ η πλειονότητα 

αυτών (9,8%) έχει επαναλάβει τη χρήση τουλάχιστον 3 φορές (Γράφημα 47). Στους 

νεότερους μαθητές 13-14 ετών, χρήση παράνομων ουσιών έχει κάνει το 2,3% των 

μαθητών, οι περισσότεροι από αυτούς μία-δύο φορές σε όλη τους τη ζωή (Γράφημα 

48). 

Όπως φαίνεται στα Γραφήματα 55-56, η κ ά ν ν α β η  αποτελεί την επικρατούσα 

παράνομη ουσία μεταξύ όλων των παράνομων ουσιών. Συγκεκριμένα, η χ ρ ή σ η  

κ ά ν ν α β η ς  έστω και μία φορά αναφέρεται από τη μεγάλη πλειονότητα των 

μαθητών 15-19 ετών (13,3%) που έχουν πάρει κάποια παράνομη ουσία (Γράφημα 

49) καθώς και αυτών ηλικίας 13-14 ετών (1,7%) (δε φαίνεται σε Γράφημα). 

Π ρ ό σ φ α τ η  χ ρ ή σ η  κ ά ν ν α β η ς  (χρήση έστω και μία φορά κατά τον τελευταίο 

χρόνο) αναφέρεται από το 10,4% των μαθητών 15-19 ετών και τ ω ρ ι ν ή  χ ρ ή σ η  

κ ά ν ν α β η ς  (χρήση κατά τον τελευταίο μήνα) αναφέρεται  από το 6,3% (Γράφημα 

49). 

 

 

ΦΥΛΟ 

Τα αγόρια αναφέρουν χ ρ ή σ η  π α ρ α ν ό μ ω ν  ο υ σ ι ώ ν  σε υπερδιπλάσιο 

ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια στις ηλικίες 15-19 ετών (20,9% και 9,3%, 

αντίστοιχα) (Γράφημα 47) και σε διπλάσιο ποσοστό στις ηλικίες 13-14 ετών (3,3% 

και 1,2% αντίστοιχα) (Γράφημα 48), ενώ στις ηλικίες 15-19 ετών οι διαφορές μεταξύ 

των φύλων μεγαλώνουν με τη συχνότητα της χρήσης (Γράφημα 47 και Γράφημα 49 

για την κάνναβη). 

 

 

                                                 
1 Περιλαμβάνονται για τους μαθητές 15-19 ετών οι ουσίες: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κρακ, 

αμφεταμίνες, LSD ή άλλα παραισθησιογόνα, "μαγικά μανιτάρια", GHB, και ηρωίνη και για τους 

μαθητές 13-14 ετών μόνον οι ουσίες κάνναβη και έκσταση. 
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ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

Με την ηλικία (από τα 15 στα 19 έτη) αυξάνεται σημαντική η χ ρ ή σ η  

π α ρ ά ν ο μ ω ν  ο υ σ ι ώ ν  και -όπως φαίνεται στο Γράφημα 50- η αύξηση αυτή 

αφορά κυρίως την επανάληψη της χρήσης (≥3φορές). Το ίδιο ισχύει και για την 

π ρ ό σ φ α τ η  (χρήση τον τελευταίο χρόνο) και την τ ω ρ ι ν ή  χ ρ ή σ η  (χρήση τον 

τελευταίο μήνα) της κάνναβης (Γράφημα 51). 

 

 

ΓΕΩΓΡ. ΣΤΡΩΜΑΤΑ (Βαθμός αστικοποίησης) 

Εξετάστηκαν 3 γεωγραφικά στρώματα που αντιστοιχούν στο βαθμό αστικοποίησης 

του ελληνικού πληθυσμού: Αθήνα (αφορά την ευρύτερη περιοχή Αθηνών και 

περιλαμβάνει την πλειονότητα των σχολείων του νομού που επιλέχθηκαν στο 

δείγμα), Θεσσαλονίκη (αφορά την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και 

περιλαμβάνει την πλειονότητα των σχολείων του νομού που επιλέχθηκαν στο 

δείγμα) και Λοιπές αστικές και ημιαστικές περιοχές (στο εξής, Λοιπές περιοχές). 

Αναφέρουν χ ρ ή σ η  π α ρ ά ν ο μ ω ν  ο υ σ ι ώ ν  σε υψηλότερο ποσοστό οι μαθητές 

15-19 ετών στην Αθήνα (19,2%) και στη Θεσσαλονίκη (19%) σε σύγκριση με τις 

Λοιπές περιοχές (12%) (Γράφημα 52). Επίσης, σε σχεδόν διπλάσιο ποσοστό έχουν 

επαναλάβει τη χρήση (≥3 φορές σε όλη τη ζωή) οι μαθητές σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη συγκριτικά με τις Λοιπές περιοχές (12,7%, 12,2%, έναντι 7,5%) 

(Γράφημα 52). Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παρατηρούνται, επίσης, σχεδόν διπλάσια 

ποσοστά π ρ ό σ φ α τ η ς  και τ ω ρ ι ν ή ς  χ ρ ή σ η ς  κάνναβης, συγκριτικά με τις 

Λοιπές περιοχές (Γράφημα 53). 

Στους μαθητές 13-14 ετών, η Θεσσαλονίκη εμφανίζει υπερδιπλάσια ποσοστά 

χρήσης παράνομων ουσιών (κάνναβης ή/και έκστασης) συγκριτικά με την Αττική και 

τις Λοιπές περιοχές (Γράφημα 54). 

 

 

ΤΥΠΟΙ ΟΥΣΙΩΝ 

Όπως προαναφέρθηκε, η κάνναβη αποτελεί την παράνομη ουσία που 

χρησιμοποιείται από τον μεγαλύτερο αριθμό μαθητών μεταξύ όσων έχουν κάνει 

χρήση παράνομων ουσιών, τόσο στους μεγαλύτερους μαθητές 15-19 ετών (13,4%) 

(Γράφημα 55) όσο και στους μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (1,7%) (Γράφημα 56). Όλες 

οι άλλες παράνομες ουσίες αναφέρονται από τους μαθητές σε ποσοστά κάτω του 

5%. Τα αγόρια εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά χρήσης συγκριτικά με τα κορίτσια 

ανεξαρτήτως της παράνομης ουσίας χρήσης (Γραφήματα 55-56). 

Εξετάστηκε επίσης η χρήση ουσιών που κυκλοφορούν νόμιμα στο εμπόριο με 

σκοπό να αλλάξουν οι μαθητές τη διάθεσή τους όπως οι εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. 

κόλες, βενζίνη, αιθέρας κ.λπ.) και η μη ιατρική χρήση συνταγογραφούμενων 

ηρεμιστικών/υπνωτικών και αναβολικών. Το υψηλότερο ποσοστό χρήσης μία ή 

περισσότερες φορές στη ζωή τους καταγράφεται για τις εισπνεόμενες ουσίες: 14,1% 

στους μαθητές 15-19 ετών (Γράφημα 55) και 5,8% στους μαθητές 13-14 ετών 
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(Γράφημα 56) και ακολουθούν τα ηρεμιστικά ή υπνωτικά (9,3% και 2,8%, 

αντίστοιχα) και -με ποσοστά κάτω του 5%- τα αναβολικά και η ταυτόχρονη χρήση 

αλκοόλ και φαρμάκων. Οι διαφορές μεταξύ των φύλων για τις ουσίες αυτές είναι 

σαφώς μικρότερες από ότι για τις παράνομες ουσίες και –μάλιστα– η μη ιατρική 

χρήση συνταγογραφούμενων ηρεμιστικών/υπνωτικών αναφέρεται από όμοιο 

αριθμό αγοριών και κοριτσιών (Γραφήματα 55-56). 

 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ (1984-2011) (Μαθητές 15-19 ετών)  

Λόγω του περιορισμού του δείγματος στις προηγούμενες έρευνες στις ηλικίες 15-19 

ετών δεν υπάρχουν συγκριτικά διαχρονικά στοιχεία για τους νεότερους μαθητές 13-

14 ετών. 

Μέσα στην εικοσιπενταετία 1984-2011 διαπιστώνεται σχεδόν τριπλασιασμός στα 

ποσοστά της χ ρ ή σ η ς  π α ρ α ν ό μ ω ν  ο υ σ ι ώ ν  (≥1 φορά σε όλη τη ζωή) που 

αφορά περισσότερο την επανειλημμένη χρήση (≥3 φορές) και λιγότερο τη δοκιμή 

(1-2 φορές) (Γράφημα 57). Στη διάρκεια της παραπάνω εικοσιπενταετίας η χρήση 

φαίνεται να έχει κάνει άλμα το 1998, στη συνέχεια παρουσιάζεται ύφεση έως το 

2003 και νέα προοδευτική αύξηση μέσα στην τελευταία οκταετία (2003 – 2011) 

(Γράφημα 57), ενώ η ίδια τάση χαρακτηρίζει και την π ρ ό σ φ α τ η  (χρήση τον 

τελευταίο χρόνο) και την τ ω ρ ι ν ή  χ ρ ή σ η  (χρήση τον τελευταίο μήνα) κάνναβης 

(Γράφημα 58). 

Η αύξηση στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας έστω μία φορά την 

τελευταία 8ετία αφορά και τα δύο φύλα, ενώ φαίνεται να είναι μεγαλύτερη στα 

αγόρια για την επανειλημμένη χρήση σε σύγκριση με την δοκιμή (Γραφήματα 59-

61). 

Η διαχρονική αύξηση και οι ειδικότερες μεταβολές που αναφέρθηκαν στη χρήση 

παράνομων ουσιών παρατηρείται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες (ιδιαίτερα τους 

μαθητές 19 ετών) (Γραφήματα 62-64), καθώς και στα 3 γεωγραφικά στρώματα 

(Γραφήματα 65-67). 

Επίσης, στις διαχρονικές μεταβολές στη χρήση παράνομων ουσιών φαίνονται να 

συμβάλουν όλες οι ουσίες που εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά επικράτησης 

της χρήσης (Γράφημα 68). 

Τέλος, οι διαχρονικές μεταβολές και ειδικότερα το άλμα που παρατηρήθηκε στη 

χρήση παράνομων ουσιών φαίνεται να σχετίζεται με τις αντιλήψεις των μαθητών 

αναφορικά με τη διαθεσιμότητα και την επικινδυνότητα των ουσιών όπως, 

ειδικότερα, η σημαντική αύξηση στη χρήση που παρατηρήθηκε το 1998 και η οποία 

συνοδεύτηκε από υψηλά ποσοστά μαθητών που θεωρούσαν εύκολη την πρόσβαση 

στην κάνναβη και μάλλον ακίνδυνη τη χρήση της αλλά και τις διακυμάνσεις στο 

φαινόμενο έκτοτε (Γράφημα 69). 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

Οι περιφέρειες της Αττικής και της Αν. Μακεδονίας & Θράκης καταγράφουν τα 

υψηλότερα ποσοστά χρήσης παράνομων ουσιών στους μαθητές ηλικίας 15-19 ετών, 

ανεξαρτήτως της συχνότητας χρήσης (Γραφήματα 70-71). Στον αντίποδα σε Ήπειρο, 
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Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα καταγράφονται τα 

χαμηλότερα ποσοστά χρήσης (Γραφήματα 70-71).  

Στους μαθητές ηλικίας 15-19 ετών, οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων 

καταγράφονται στην Ανατ. Μακεδονία & Θράκη και στην Αττική, ενώ οι μικρότερες 

στο Β. Αιγαίο, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο (Γραφήματα 70-71). Στα αγόρια, 

τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε: Αττική και Ανατ. Μακεδονία & Θράκη, 

και τα χαμηλότερα σε: Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Β. Αιγαίο. Στα κορίτσια, τα 

υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε: Αττική και Ανατ. Μακεδονία & Θράκη, ενώ 

τα χαμηλότερα σε: Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα και Κρήτη (Γραφήματα 70-71). 

Ως προς τις διαφορές χρήσης παράνομων ουσιών (χρήση έστω και μία φορά σε όλη 

τη ζωή και επανάληψη της χρήσης) σε σχέση με τις ηλικιακές ομάδες μεταξύ των 

Περιφερειών παρατηρούνται (Γραφήματα 74-75): Στους μαθητές ηλικίας 13-14 

ετών, το υψηλότερο ποσοστό στην Κεντρική Μακεδονία  και το χαμηλότερο στο Β. 

Αιγαίο (χρήση έστω και μία φορά) και την Ήπειρο (επανάληψη της χρήσης) (Βλ. 

επίσης Γραφήματα 72-73), στους μαθητές 15-16 ετών το υψηλότερο ποσοστό στην 

Ανατ. Μακεδονία & Θράκη και τα χαμηλότερα στη Δυτική Μακεδονία και στο Β. 

Αιγαίο, στους μαθητές 17-18 ετών, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην 

Αττική και τα χαμηλότερα στην Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Δυτική Ελλάδα και την 

Κρήτη και τέλος, στους μαθητές 19 ετών, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται 

στην Αττική και τα χαμηλότερα στην Στερεά Ελλάδα, και σε Ήπειρο και Ιόνιους 

Νήσους (χρήση έστω και μία φορά) και Θεσσαλία και Ν. Αιγαίο (επανάληψη της 

χρήσης) (Γραφήματα 74 και 75). 
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4.3.2. Γραφήματα - Παράνομες ουσίες 
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Γράφημα 47: Χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας, στο σύνολο και 
ανά φύλο (%)
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Γράφημα 48: Χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας, στο σύνολο και 
ανά φύλο (%)
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Γράφημα 49: Χρήση κάνναβης, στο σύνολο και ανά φύλο (%)

ΜΑΘΗΤΕΣ 15-19 ΕΤΩΝ

 
 
 
 
 

9,3

18,5

39,8

3,7
6,5

10,7

5,5

11,9

29,2

0

10

20

30

40

50

60

15-16 ετών 17-18 ετών 19 ετών

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 1-2 φορές σε όλη τη ζωή

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

%

Γράφημα 50: Χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας, ανά ηλικιακή 
ομάδα (%) 
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Γράφημα 51: Χρήση κάνναβης, ανά ηλικιακή ομάδα (%) 
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Γράφημα 52: Χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας, ανά 
γεωγραφικό στρώμα (%)

ΜΑΘΗΤΕΣ 15-19 ΕΤΩΝ
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Γράφημα 53: Χρήση κάνναβης, ανά γεωγραφικό στρώμα (%)
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στους μαθητές 15-19 ετών, ανά γεωγραφικό στρώμα (%)
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Γράφημα 67: Διαχρονικές μεταβολές στη χρήση 
οποιασδήποτε παράνομης ουσίας ≥3 φορές σε όλη τη ζωή 
στους μαθητές 15-19 ετών, ανά γεωγραφικό στρώμα (%)
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Γράφημα 68: Διαχρονικές μεταβολές στη χρήση κάνναβης, 
εισπνεόμενων ουσιών και ηρεμιστικών ή υπνωτικών (χωρίς 
σύσταση) στους μαθητές 15-19 ετών (%) 
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Γραφημα 69: Διαχρονικές μεταβολές στις αντιλήψεις για την πρόσβαση και 
τον κίνδυνο από τη χρήση κάνναβης και στην επικράτηση της χρήσης της 
στους μαθητές 15-19 ετών  (%)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Έρευνα ESPAD 2011 – Έκθεση αποτελεσμάτων προς τον ΟΚΑΝΑ 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 88 

9,5

9,6

9,7

9,9

11,3

11,5

11,8

13,4

13,7

14,2

14,5

15,2

17,5

19,2

Δυτική Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

Δυτική Μακεδονία

Ήπειρος

Κρήτη

Θεσσαλία

Βόρειο Αιγαίο

Πελοπόννησος

Κεντρική Μακεδονία

Ιόνιοι Νήσοι

Νοτιο Αιγαίο

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

Ανατ. Μακεδονία & Θράκη

Αττική

Σύνολο

Γράφημα 70: Χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 
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Γράφημα 71: Χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας ≥3 φορές σε όλη 
τη ζωή στις Περιφέρειες της χώρας, στο σύνολο και ανά φύλο (%)
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Γράφημα 72: Χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 
στις Περιφέρειες της χώρας, στο σύνολο και ανά φύλο (%)
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Γράφημα 73: Χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας ≥3 φορές σε όλη 
τη ζωή στις Περιφέρειες της χώρας, στο σύνολο και ανά φύλο (%)
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Γράφημα 74: Χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 
στις Περιφέρειες της χώρας, ανά ηλικιακή ομάδα (%)
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Γράφημα 75: Χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας ≥3 φορές σε όλη τη ζωή στις Περιφέρειες της 
χώρας, ανά ηλικιακή ομάδα (%)
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5. ΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΡΕΥΝΑ 

 

5.1. Σχολικές μονάδες και μαθητές 
 

Η Έρευνα ESPAD του 2011 υλοποιήθηκε στους 49 από τους 51 νομούς της χώρας. Οι νομοί Δράμας 
και Λασιθίου εξαιρέθηκαν εξαιτίας της μη ύπαρξης Κέντρου Πρόληψης στους νομούς αυτούς έως 

και την υλοποίηση της έρευνας την Άνοιξη του 2011.  

Όπως φαίνεται στον Πίνακα Β1, στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 676 σχολικές μονάδες, κατά 
μέσον όρο δώδεκα (12) σχολικές μονάδες από κάθε νομό, με εξαίρεση τους νομούς της Αττικής 

και Θεσσαλονίκης στους οποίους ο αριθμός των σχολικών μονάδων στο δείγμα ήταν σαφώς 

μεγαλύτερος.   

Α ρ ν ή σ ε ι ς  σ χ ο λ ι κ ώ ν  μ ο ν ά δ ω ν : Το ποσοστό άρνησης στο εθνικό δείγμα ήταν 9,1%. 
Σχεδόν στους μισούς  από τους νομούς που συμμετείχαν στην έρευνα (Ν=24) δεν υπήρξαν 

αρνήσεις συμμετοχής από τις σχολικές μονάδες. Στους νομούς στους οποίους υπήρξαν αρνήσεις 

συμμετοχής από τις σχολικές μονάδες το ποσοστό κυμάνθηκε μεταξύ 6,3% (Ν. Σάμου) και 30,8% 
(Ν. Σερρών). Στους Ν. Σερρών, Μαγνησίας, Αργολίδας και Αιτωλοακαρνανίας παρατηρήθηκαν τα 

υψηλότερα ποσοστά αρνήσεων (αρνήθηκε να συμμετάσχει σχεδόν μία στις τέσσερις σχολικές 

μονάδες) (Πίνακας Β1) Σημειώνεται ότι, στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι αρνήσεις - 

σύμφωνα με τις αναφορές των διευθυντών – οφείλονταν στο γεγονός ότι είχαν χαθεί πολλές 

διδακτικές ώρες στη διάρκεια του σχολικού έτους και υπήρχε δυσκολία στο να ολοκληρωθεί η 

διδακτέα ύλη. Τα σχολεία που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα αντικαταστάθηκαν με 

άλλα σχολεία των νομών τα οποία είχαν επιλεγεί με τυχαίο τρόπο κατά τη δειγματοληψία ως 

σχολεία για αντικαταστάσεις (Βλ. επίσης, Εισαγωγή του Μέρους Α΄.   

Α π ο υ σ ί ε ς  μ α θ η τ ώ ν : Το ποσοστό των απουσιών στο εθνικό δείγμα ήταν 8,6%. Στους 
νομούς το ποσοστό αυτό κυμάνθηκε μεταξύ 5,1% (Ν. Λευκάδας) και 18,1% (Ν. Καβάλας). Τα 

υψηλότερα ποσοστά απουσιών κατά την ημέρα της χορήγησης των ερωτηματολογίων 

παρατηρήθηκαν στους νομούς Πρεβέζης, Ευρυτανίας, Αργολίδας, Χανίων, και, ιδιαίτερα, στο Ν. 

Καβάλας. 

Α ρ ν ή σ ε ι ς  μ α θ η τ ώ ν : Στην κατηγορία «αρνήσεις των μαθητών» περιλαμβάνονται τρεις 

περιπτώσεις: α) άρνηση του γονιού να συναινέσει στη συμμετοχή του παιδιού του στην έρευνα 

(συχνότερη περίπτωση), β) άρνηση των διευθυντών να επιτρέψουν τη συμμετοχή στην έρευνα σε 
μαθητές οι οποίοι δεν επέστρεψαν το έντυπο γονικής συναίνεσης στο σχολείο ή γ) άρνηση των 

ίδιων των μαθητών. Το ποσοστό των αρνήσεων στο εθνικό δείγμα ήταν 5,5%. Στους νομούς το 

ποσοστό αυτό κυμάνθηκε μεταξύ 0,7% (Ν. Ρεθύμνης) και 31,2% (Ν. Ευρυτανίας). Το υψηλότερο 

ποσοστό αρνήσεων σε επίπεδο μαθητών καταγράφηκε στο Ν. Ευρυτανίας (αρνήθηκε τη 

συμμετοχή στην έρευνα σχεδόν ένας στους τρεις μαθητές που ήταν παρόν κατά την ημέρα της 

χορήγησης), ενώ συγκριτικά υψηλά ποσοστά άρνησης παρατηρήθηκαν στους νομούς Μεσσηνίας, 

Δωδεκανήσου, Φθιώτιδας, Κιλκίς και Καρδίτσας (μεταξύ 10% και 15%) (Πίνακας Β1). 

Ά κ υ ρ α  ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ό γ ι α : Στα ερωτηματολόγια έγινε ποιοτικός έλεγχος και ακυρώθηκαν 
ερωτηματολόγια τα οποία συγκέντρωναν υψηλή συχνότητα ασυνεπειών ή άλλων ιδιομορφιών ή 

ήταν ασυμπλήρωτα στο μεγαλύτερο μέρος τους. Το ποσοστό ακύρωσης ερωτηματολογίων στο 

εθνικό δείγμα ήταν 3,4%. Στους νομούς το ποσοστό αυτό κυμάνθηκε μεταξύ 1,2% (Ν. Κιλκίς) και 

15,4% (Ν. Καβάλας). Τα υψηλότερα ποσοστά άκυρων ερωτηματολογίων παρατηρήθηκαν στους 

νομούς Ρεθύμνου, Ζακύνθου, Ροδόπης, αλλά ιδιαίτερα στο νομό Καβάλας στον οποίο ο έλεγχος 
οδήγησε στην ακύρωση του 15,4% των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. 
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Πίνακας Β1. Σχολικές μονάδες (Σ.Μ.) και μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα, ανά νομό 
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Πίνακας Β2. Μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα, ανά νομό και ανά φύλο και τάξη 
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Πίνακας Β3. Μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα, ανά νομό και ανά ηλικιακή 
ομάδα 
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6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση καπνού, 

οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στους 49 Νομούς της χώρας που συμμετείχαν 

στην έρευνα ESPAD το 2011 μέσω των Κέντρων Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ / Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Ανά νομό παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με το δείγμα των σχολείων και των μαθητών που 

συμμετείχαν στην έρευνα καθώς και οι ποσοστιαίες συχνότητες της χρήσης. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται για το σύνολο των μαθητών, ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα, ενώ επιπλέον σχολιάζονται 

οι διαφορές μεταξύ ομάδων (φύλο, ηλικιακές ομάδες) που ήταν στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 5%.  

Επίσης, τα αποτελέσματα για κάθε νομό συγκρίνονται σε επίπεδο περιφέρειας και σε εθνικό επίπεδο 

και παρουσιάζονται σε γραφήματα (Γραφήματα Β1 έως Β49) και σε χάρτες (Χάρτες 1 έως 16). 

Παρόλο που η έρευνα ESPAD διερευνά τις συμπεριφορές των μαθητών ηλικίας 13-17 ετών, στο τελικό 

δείγμα υπήρχαν μαθητές και άνω των 18 ετών. Ο αριθμός των μαθητών αυτών ήταν, στην πλειονότητα 

των νομών, μικρός αν και σε κάποιους νομούς υπερέβη το 6% του τελικού δείγματος. Στους νομούς 

αυτούς παρουσιάζονται στοιχεία αναλυτικά για αυτήν την ηλικιακή ομάδα, αν και τα ποσοστά αυτά θα 

πρέπει να ιδωθούν με προσοχή καθώς δεν είναι αντιπροσωπευτικά για αυτήν την ηλικιακή κατηγορία 

των μαθητών. 

Τέλος, οι κατανομές των συχνοτήτων για τη χρήση ουσιών ανά νομό παρουσιάζονται συγκεντρωτικά 

στον Πίνακα Β4 (Βλ. 386, πριν από τα Παραρτήματα της Έκθεσης). Σημειώνεται ότι όπου όλοι οι 

μαθητές του δείγματος απάντησαν στις ίδιες ερωτήσεις, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται για το 

σύνολο των μαθητών (13-19 ετών). Διαφορετικά, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ξεχωριστά για τους 

μικρότερους (13-14 ετών) -και για τους μεγαλύτερους (15-19 ετών) σε ηλικία μαθητές. 
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Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
 

Στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας συμμετείχε στην 

έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο δείγμα 11 

σχολικών μονάδων από όλον το νομό: 6 

Γυμνάσια και 5 Λύκεια/ΕΠΑΛ. Τρία (3) σχολεία 
(27,3%) αρνήθηκαν τη συμμετοχή. Τα σχολεία 

αυτά αντικαταστάθηκαν με άλλα σχολεία του 

νομού τα οποία είχαν επιλεγεί  με τυχαίο τρόπο  

κατά τη δειγματοληψία ως σχολεία για 

αντικαταστάσεις. 

611 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα (ποσοστό 

συμμετοχής 91,9%): 316 αγόρια (51,7%) και 295 

κορίτσια (48,3%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων οδήγησε στον αποκλεισμό 20 
ερωτηματολογίων ως άκυρων (3,2%), εξαιτίας 

κυρίως του μεγάλου ποσοστού ασυμπλήρωτων 

ερωτήσεων και συστηματικών ασυνεπειών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 591 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 

Τα στοιχεία για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β1 μαζί με τα 

αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 6 μαθητές (15,4%)  που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρει ότι καπνίζει 

(≥1 φορά) τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει 
καθημερινά) είναι 1 στους 10 (10,4%), ενώ ένας στους 26 (3,8%) είναι βαρύς καπνιστής, 

καπνίζει δηλαδή τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα. 

Φύλο: Αγόρια και κορίτσια καπνίζουν σε παρόμοια ποσοστά (15,6% και 15,1%, αντίστοιχα,  
για κάπνισμα ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα) αλλά τα αγόρια καπνίζουν συστηματικά σε 

σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια (13,2% και 7,7%, αντίστοιχα). 

Ηλικία:  Ένας στους 11 μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (2,2%), ένας στους 7 ηλικίας 15-16 ετών 

(17,1%) και ένας στους τρεις ηλικίας 17-18 ετών (21,8%) καπνίζει. Ποσοστό 0,5% των μαθητών 

ηλικίας 13-14 ετών καπνίζει συστηματικά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους μεγαλύτερους 

μαθητές ανέρχεται στο 9,5% και 17,1% για τους μαθητές 15-16 ετών και 17-18 ετών 

αντίστοιχα. Ποσοστό 1,4% των 15χρονων και 16χρονων καπνίζουν βαριά ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό για τους 17χρονους και 18χρονους μαθητές ανέρχεται στο 7,1% (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των μαθητών 13-14 ετών και των μεγαλύτερων). 
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Οινοπνευματώδη ποτά 

Σύνολο: Σχεδόν τρεις στους πέντε μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (57,3%) 
καταναλώνουν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ένας στους 

11 (9,2%) τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Ένας στους δύο μαθητές (46,9%) άνω των 14 ετών 

ήπιε τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά τουλάχιστον μία φορά το μήνα πριν από την έρευνα, ενώ 

ένας στους 8 μαθητές όλων των ηλικιών (13,0%) έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή 

του. 

Φύλο: Τα αγόρια καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 

από ό,τι τα κορίτσια, ανεξαρτήτως βαρύτητας της κατανάλωσης (για παράδειγμα, 71,5% και 

64,0%, αντίστοιχα, για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών ≥1 φορές τον τελευταίο μήνα 

και 56,9% και 38,4% για κατανάλωση τουλάχιστον 5 ποτών στη σειρά) ενώ διαφορές μεταξύ 

των δύο φύλων δεν υπάρχουν ούτε όσον αφορά τη μέθη.  

Ηλικία: Ένας στους τρεις μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (32,4%) και δύο στους τρεις ηλικίας 15-
16 ετών (66,6%) και 17-18 ετών (68,0%) πίνουν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον 

μία φορά το μήνα. Τα ποσοστά για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών τουλάχιστον 10 

φορές το μήνα για τις 3 ηλικιακές ομάδες ανέρχονται στο 5,0%, 8,9% και 11,8%, αντίστοιχα.  

Ένας στους δύο μαθητές ηλικίας 15-16 ετών (48,0%) και ηλικίας 17-18 ετών (44,1%) πίνει 

τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. Ποσοστό 4,3% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, 14,2% των 

μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 17,4% των μαθητών ηλικίας 17-18 ετών έχουν μεθύσει 

τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους (στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μαθητών 13-

14 ετών και των μεγαλύτερων). 

 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ένας στους 23 μαθητές (4,3%) ηλικίας 13-14 ετών έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης ή/και έκσταση) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή 

του, χωρίς να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 14 μαθητές (7,1%) ηλικίας 15-16 ετών και ένας στους έντεκα 

(9,3%) ηλικίας 17-18 ετών έχει κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη, 

ηρωίνη, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, έκσταση, LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) με τα ποσοστά 
των αγοριών να είναι σημαντικά υψηλότερα από εκείνα των κοριτσιών (16,8% και 2,8%, 

αντίστοιχα). 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Ποσοστό 5,9% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση 

κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 3,1% αναφέρουν χρήση περισσότερες 

από 3 φορές στη ζωή τους. 

Φύλο: Σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αγοριών από ό,τι κοριτσιών (10,1% και 1,8%, 

αντίστοιχα) αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. 

Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 13-14 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη 
ζωή τους σε ποσοστό 2,7% και χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 1,6%. Οι μαθητές 
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ηλικίας 15-16 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε 

ποσοστό 4,8% και χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 1,9% ενώ εκείνοι ηλικίας 17-18 

ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε ποσοστό 4,8% και 

χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 4,9%.  

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο, έκαναν 
χρήση κάνναβης το 3,5% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και το 6,6% εκείνων ηλικίας 17-18 

ετών. Για χρήση κάνναβης τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα, τα αντίστοιχα ποσοστά 

είναι 2,0% και 2,2%. Τα αγόρια αναφέρουν σε υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια 

πρόσφατη χρήση κάνναβης (10,4% και 1,6%, αντίστοιχα, για χρήση τον τελευταίο χρόνο πριν 

από την έρευνα).  

 

Έκσταση 

Ποσοστό 1,9% των μαθητών όλων των ηλικιών έχουν κάνει χρήση της ουσίας έκσταση, αγόρια 
και κορίτσια σε παρόμοια ποσοστά και χωρίς να παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των τριών ηλικιακών ομάδων.  

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 13 μαθητές όλων των ηλικιών (7,4%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. 
κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, χωρίς να παρατηρούνται σημαντικές 

διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών (9,3% και 5,5%, αντίστοιχα). Οι μαθητές 13-14ετών 

αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών σε ποσοστό 4,3%, εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών σε 

ποσοστό 11,0% και εκείνοι ηλικίας 17-18 ετών σε ποσοστό 5,9%. 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά:  

Ποσοστό 7,6% των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 
γιατρού (το 2,2% ηλικίας 13-14 ετών, το 10,1% ηλικίας 15-16 ετών και το 9,9% ηλικίας 17-18 

ετών). Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στη χρήση ηρεμιστικών/ υπνωτικών.  

 

Σύγκριση του Αιτωλοακαρνανίας με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και 
με το εθνικό δείγμα 

 

Συγκριτικά με τους υπόλοιπους νομούς της Δυτικής Ελλάδας τα ποσοστά του Ν. 
Αιτωλοακαρνανίας για τη χρήση όλων των εξαρτησιογόνων ουσιών δεν διαφέρουν σημαντικά 

(Χάρτες 1-16). 

 

Συγκριτικά με το σύνολο της χώρας, οι μαθητές στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας αναφέρουν ότι 

καπνίζουν και ότι έχουν κάνει χρήση κάνναβης (τόσο σε ολόκληρη τη ζωή τους όσο και 

πρόσφατη χρήση) και εισπνεόμενων ουσιών σε χαμηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τους 

μαθητές στο σύνολο της χώρας (Γράφημα Β1 και Χάρτες 1-16). Όσον αφορά τα 
οινοπνευματώδη ποτά, την ουσία έκσταση και τα ηρεμιστικά/υπνωτικά χωρίς συνταγή 
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γιατρού, τα ποσοστά χρήσης των εφήβων στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας είναι παρόμοια με εκείνα 

των εφήβων στο σύνολο της χώρας. 

 

 

Γράφημα Β1: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας σε σύγκριση με το 

εθνικό δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%) 
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Ηρεμιστικά ή υπνωτικά (χωρίς τη σύσταση γιατρού),
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Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

* Περιλαμβάνονται οι ουσίες: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κράκ, αμφεταμίνες, LSD ή άλλα παραισθησιογόνα,"μαγικά 

μανιτάρια", GHB, και ηρωίνη

Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
 

 

Στο Ν. Αργολίδας του 2011 συμμετείχε στην 

έρευνα ESPAD τυχαίο δείγμα 11 σχολικών 

μονάδων από όλον το νομό: 6 Γυμνάσια και 

5 Λύκεια/ΕΠΑΛ. Τρία (3) σχολεία (27,3%) 

αρνήθηκαν τη συμμετοχή. Τα σχολεία αυτά 

αντικαταστάθηκαν με άλλα σχολεία του 

νομού τα οποία είχαν επιλεγεί  με τυχαίο 

τρόπο  κατά τη δειγματοληψία ως σχολεία 

για αντικαταστάσεις. 

587 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα 
(ποσοστό συμμετοχής 82,6%): 278 αγόρια 

(47,4%) και 309 κορίτσια (52,6%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων οδήγησε στον 

αποκλεισμό 12 ερωτηματολογίων ως 

άκυρων (1,9%), εξαιτίας κυρίως του 

μεγάλου ποσοστού ασυμπλήρωτων 

ερωτήσεων και συστηματικών ασυνεπειών. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν 

τελικά στα στοιχεία 575 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Αργολίδας. Τα 

στοιχεία για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β2 μαζί με τα 

αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 4 μαθητές (22,7%) που συμμετείχε στην έρευνα αναφέρει ότι κάπνισε (≥1 

φορά) τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει 

καθημερινά) είναι ένας στους 6 (17,8%), ενώ ένας στους εννέα (11,0%) είναι βαρύς καπνιστής, 

καπνίζει δηλαδή τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα. 

Φύλο: Τα αγόρια καπνίζουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια 
(30,3% και 15,6%, αντίστοιχα). Όσον αφορά το συστηματικό κάπνισμα τα αγόρια καπνίζουν και 

πάλι σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό (25,1% και 11,1% για τα αγόρια και τα κορίτσια, 

αντίστοιχα). Τα αντίστοιχα ποσοστά για το βαρύ κάπνισμα είναι 15,5% και 6,9%. 

Ηλικία: Ένας στους 19 μαθητές ηλικίας 13-14 ετών(4,1%), ένας στους πέντε ηλικίας 15-16 ετών 

(20,9%) και δύο στους πέντε ηλικίας 17-18 (38,3%) ετών καπνίζουν. Ποσοστό 2,8% των 

μαθητών ηλικίας 13-14 ετών καπνίζουν συστηματικά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 

μεγαλύτερους μαθητές ανέρχεται στο 14,1% και 33,4% για τους μαθητές 15-16 ετών και 17-18 
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ετών αντίστοιχα. Ποσοστό 1,4% των 13χρονων και 14χρονων, 5,8% των 15χρονων και 

16χρονων και 23,6% των 17χρονων και 18χρονων καπνίζουν βαριά (στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ και των τριών ηλικιακών ομάδων). 

 

Οινοπνευματώδη ποτά 

Σύνολο: Ένας στους δύο μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (56,2%) πίνει κάποιο 
οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ένας στους εννέα (11,7%) 

τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Ένας στους 8 μαθητές (12,7%) έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 

φορές στη ζωή του, ενώ ένας στους δύο μαθητές 15-19 ετών (45,7 %) ήπιε τουλάχιστον 5 ποτά 

στη σειρά τουλάχιστον μία φορά το μήνα πριν από την έρευνα. 

Φύλο: Τα αγόρια πίνουν οινοπνευματώδη ποτά σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά 

με τα κορίτσια ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της κατανάλωσης. Έτσι, ποσοστό 65,0% των 
αγοριών αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον μία φορά το μήνα, έναντι 

του 48,0% των κοριτσιών και ποσοστό 16,3% των αγοριών έναντι του 7,5% των κοριτσιών 

αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Τα αγόρια μεθούν 

(τουλάχιστον 3 φορές σε ολόκληρη τη ζωή τους) σε ποσοστό 20,8% έναντι του 5,4% των 

κοριτσιών. Μεταξύ των εφήβων ηλικίας 15-19 ετών τα αγόρια αναφέρουν σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό ότι πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά (59,7% και 32,0%, αντίστοιχα).  

Ηλικία: Όσον αφορά την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, στατιστικά σημαντικές 

διαφορές παρατηρούνται μεταξύ και των τριών ηλικιακών ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, ένας 

στους τρεις μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (30,1%), τρεις στους πέντε ηλικίας 15-16 ετών (57,4%) 

και τρεις στους τέσσερις ηλικίας 17-18 ετών (74,4%) καταναλώνουν κάποιο οινοπνευματώδες 
ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τα ποσοστά για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών 

τουλάχιστον 10 φορές το μήνα για τις 3 ηλικιακές ομάδες ανέρχονται στο 3,3%, 10,6% και 

19,9%, αντίστοιχα.  

Δύο στους πέντε μαθητές ηλικίας 15-16 ετών (38,1%) και ένας στους δύο ηλικίας 17-18 ετών 

(51,0%) πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. Σημαντικά υψηλότερο ποσοστό μαθητών 

ηλικίας 17-18 ετών (22,9%) από ό,τι ηλικίας 15-16ετών (9,0%) και 13-14 ετών (3,3%) έχουν 

μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους.  

 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 0,9% των μαθητών ηλικίας 13-14, που συμμετείχαν στην 

έρευνα, έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης (κάνναβης ή/και έκσταση) τουλάχιστον 

μία φορά στη ζωή τους.  

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 6 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (17,0%) έχει κάνει χρήση 
οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη, ηρωίνη, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια (23,2% και 10,8%, αντίστοιχα). 

Ποσοστό 10,5% ηλικίας 15-16 ετών και 19,8% ηλικίας 17-18 ετών έχουν κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας.  
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Κάνναβη 

Σύνολο: Ποσοστό 9,8% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση 
κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 6,2% αναφέρουν χρήση περισσότερες 

από 3 φορές στη ζωή τους. 

Φύλο: Τα ποσοστά των αγοριών στη χρήση κάνναβης είναι σημαντικά υψηλότερα από ό,τι 
εκείνα των κοριτσιών (για παράδειγμα, 14,0 % και 5,9%,αντίστοιχα, για χρήση κάνναβης 

τουλάχιστον μία φορά σε ολόκληρη τη ζωή τους). 

Ηλικία: Οι μεγαλύτεροι μαθητές αναφέρουν χρήση κάνναβης σε σημαντικά υψηλότερα 

ποσοστά συγκριτικά με τους μικρότερους. Έτσι, οι μαθητές ηλικίας 17-18 ετών αναφέρουν 

χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε ποσοστό 16,5 %, οι μαθητές ηλικίας 

15-16 ετών σε ποσοστό 7,9% και εκείνοι ηλικίας 13-14 ετών σε ποσοστό 0,9%. Χρήση 

κάνναβης τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους αναφέρουν το 10,4% των μαθητών ηλικίας 17-18 

ετών και το 3,4% εκείνων ηλικίας 15-16 ετών.  

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον μία φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 
την έρευνα, έκαναν χρήση κάνναβης ποσοστό 7,3% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 13,2% 

εκείνων ηλικίας 17-18 ετών. Τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα χρήση κάνναβης 

αναφέρουν ποσοστό 10,4% των μαθητών ηλικίας 17-18 ετών και 4,5% των μαθητών 15-16 

ηλικίας ετών.  

 

Έκσταση 

Ποσοστό 2,8% των μαθητών όλων των ηλικιών έχουν κάνει χρήση της ουσίας έκσταση, τα 

αγόρια σε ποσοστό 4,6% και τα κορίτσια σε 1,2%. 

 

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 8 μαθητές όλων των ηλικιών (12,0%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. 
κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε ποσοστό 15,2% και τα 

κορίτσια σε ποσοστό 9,0%. Οι μαθητές 13-14 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών σε 

ποσοστό 7,6%, εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών σε ποσοστό 14,2%, οι μαθητές ηλικίας 17-18 ετών 

σε ποσοστό 12,2%,  

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

Ποσοστό 8,5% των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 
γιατρού (το 1,9% ηλικίας 13-14 ετών, το 9,6% ηλικίας 15-16 ετών και το 9,0% ηλικίας 17-18 

ετών), χωρίς να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων (10,8% και 6,3% για τα 

αγόρια και τα κορίτσια, αντίστοιχα). 
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Σύγκριση του Ν. Αργολίδας με την περιφέρεια Πελοποννήσου και με το 
εθνικό δείγμα 

 

Συγκριτικά με τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας Πελοποννήσου τα ποσοστά του Ν. 
Αργολίδας για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (Χάρτες 1-16).  

 

Ο Ν. Αργολίδας συγκριτικά με τους άλλους νομούς της χώρας βρίσκεται κοντά στον μέσο όρο 

όσον αφορά τη χρήση των περισσότερων εξαρτησιογόνων ουσιών (Γράφημα Β2 και Χάρτες 1-

16).  

 

Εξαίρεση αποτελεί η χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας από μαθητές 15-19 ετών, στην 

οποία τα ποσοστά στο Ν. Αργολίδας είναι μεταξύ των υψηλότερων στη χώρα. (Χάρτες 1-16) 

και η πρόσφατη χρήση κάνναβης (τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα) στην οποία οι 

έφηβοι στο Ν. Αργολίδας έχουν το υψηλότερο ποσοστό στη χώρα. Επιπλέον, οι μαθητές στο Ν. 

Αργολίδας πίνουν τουλάχιστον μία φορά το μήνα σε ποσοστό χαμηλότερο από τους εφήβους 

στο εθνικό δείγμα. 
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Γράφημα Β2: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Αργολίδας σε σύγκριση με το εθνικό 

δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%) 
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Ηρεμιστικά ή υπνωτικά (χωρίς τη σύσταση γιατρού),
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Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

* Περιλαμβάνονται οι ουσίες: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κράκ, αμφεταμίνες, LSD ή άλλα παραισθησιογόνα,"μαγικά 

μανιτάρια", GHB, και ηρωίνη

Ν. Αργολίδας

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
 

 

Στο Ν. Αρκαδίας συμμετείχε στην 

έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο δείγμα 

11 σχολικών μονάδων από όλον το 

νομό: 6 Γυμνάσια και 5 Λύκεια/ΕΠΑΛ. 

Ένα (1) σχολείο (9,1%) αρνήθηκε τη 

συμμετοχή. Το σχολείο αυτό 

αντικαταστάθηκε με άλλο σχολείο του 

νομού το οποίο είχε τυχαία επιλεγεί 

κατά τη δειγματοληψία ως 

αντικατάσταση. 

620 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα 

(ποσοστό συμμετοχής 88,1%): 306 

αγόρια (49,4%) και 314 κορίτσια 

(50,6%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 28 

ερωτηματολογίων ως άκυρων (4,3%), 

εξαιτίας κυρίως του μεγάλου 

ποσοστού ασυμπλήρωτων ερωτήσεων 
και συστηματικών ασυνεπειών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 592 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Αρκαδίας. Τα 

στοιχεία για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β3 μαζί με τα 

αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 6 μαθητές (16,0%) που συμμετείχε στην έρευνα αναφέρει ότι κάπνισε (≥1 

φορά) τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει 
καθημερινά) είναι ένας στους 9 (11,7%), ενώ ένας στους 14 (7,3%) είναι βαρύς καπνιστής, 

καπνίζει, δηλαδή, τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα. 

Φύλο: Τα αγόρια καπνίζουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια 
(21,7% και 13,9%, αντίστοιχα). Όσον αφορά το συστηματικό κάπνισμα τα αγόρια καπνίζουν και 

πάλι σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό (17,5% και 6,6% για τα αγόρια και τα κορίτσια, 

αντίστοιχα). Τα αντίστοιχα ποσοστά για το βαρύ κάπνισμα είναι 11,7%  και 3,4%. 

Ηλικία: Ένας στους 24 μαθητές ηλικίας 13-14 ετών(4,1%), ένας στους 8 ηλικίας 15-16 ετών 

(12,9%) και τρεις στους 10 ηλικίας 17-18 ετών (28,4%) καπνίζουν. Ποσοστό 2,3% των μαθητών 



 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 
112 

ηλικίας 13-14 ετών καπνίζουν συστηματικά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους μεγαλύτερους 

μαθητές ανέρχεται στο 8,5% και 21,6% για τους μαθητές 15-16 ετών και 17-18 ετών 

αντίστοιχα. Ποσοστό 0,9% των 13χρονων και 14χρονων, 5,3% των 15χρονων και 16χρονων και 

12,7% των 17χρονων και 18χρονων καπνίζουν βαριά (στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

και των τριών ηλικιακές ομάδες). 

 

Οινοπνευματώδη ποτά 

Σύνολο: Δύο στους τρεις μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (66,7%) πίνουν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ένας στους οχτώ (11,7%) 

τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Ένας στους 10 μαθητές (9,9%) έχει μεθύσει περισσότερες από 

3 φορές στη ζωή του, ενώ δύο στους πέντε μαθητές 15-19 ετών (43,7 %) ήπιαν περισσότερα 

από 5 ποτά στη σειρά τουλάχιστον μία φορά το μήνα πριν από την έρευνα. 

Φύλο: Τα αγόρια πίνουν οινοπνευματώδη ποτά σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά 
με τα κορίτσια ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της κατανάλωσης. Έτσι, ποσοστό 71,2% των 

αγοριών αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον μία φορά το μήνα, έναντι 

του 62,6% των κοριτσιών και ποσοστό 21,6% των αγοριών έναντι του 5,7% των κοριτσιών 

αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Τα αγόρια μεθούν 

(τουλάχιστον 3 φορές σε ολόκληρη τη ζωή τους) σε ποσοστό 13,5% έναντι του 6,7% των 

κοριτσιών. Μεταξύ των εφήβων ηλικίας 15-19 ετών τα αγόρια αναφέρουν σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό ότι πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά (56,7% και 32,2%, αντίστοιχα).  

Ηλικία: Όσον αφορά την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, στατιστικά σημαντικές 

διαφορές παρατηρούνται μεταξύ των μαθητών 13-14 ετών και των μεγαλύτερών τους. Πιο 
συγκεκριμένα, δύο στους πέντε μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (39,7%), τρεις στους τέσσερις 

ηλικίας 15-16 ετών (73,9%) και τέσσερις στους πέντε ηλικίας 17-18 ετών (83,3%) 

καταναλώνουν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τα ποσοστά για 

κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα για τις 3 ηλικιακές 

ομάδες ανέρχονται στο 5,6%, 14,1% και 17,2%, αντίστοιχα.  

Δύο στους πέντε μαθητές ηλικίας 15-16 ετών (43,2%) και ηλικίας 17-18 ετών (41,8%) πίνουν 

τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. Σημαντικά υψηλότερο ποσοστό μαθητών ηλικίας 17-18 ετών 

(13,6%) και ηλικίας 15-16ετών (10,6%) από ό,τι ηλικίας 13-14 ετών (3,2%) έχουν μεθύσει 

περισσότερες από 3 φορές στη ζωή τους.  

 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 1,8% των μαθητών ηλικίας 13-14, που συμμετείχαν στην 

έρευνα, έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης (κάνναβης ή/και έκσταση) τουλάχιστον 

μία φορά στη ζωή τους, αγόρια και κορίτσια σε παρόμοια ποσοστά. 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 10 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (9,6%) έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη, ηρωίνη, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια (20,0% και 0,4%, αντίστοιχα). 
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Ποσοστό 9,6% ηλικίας 15-16 ετών και 9,2% ηλικίας 17-18 ετών έχουν κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Ποσοστό 5,2% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση 
κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 2,9% αναφέρουν χρήση περισσότερες 

από 3 φορές στη ζωή τους. 

Φύλο: Τα ποσοστά των αγοριών στη χρήση κάνναβης είναι σημαντικά υψηλότερα από ό,τι 

εκείνα των κοριτσιών (για παράδειγμα, 10,7 % και 0,3%,αντίστοιχα, για χρήση κάνναβης 

τουλάχιστον μία φορά σε ολόκληρη τη ζωή τους). 

Ηλικία: Οι μεγαλύτεροι μαθητές αναφέρουν χρήση κάνναβης σε σημαντικά υψηλότερα 

ποσοστά συγκριτικά με τους μικρότερους. Έτσι, οι μαθητές ηλικίας 17-18 ετών αναφέρουν 
χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε ποσοστό 7,6 %, οι μαθητές ηλικίας 15-

16 ετών σε ποσοστό 6,1% και εκείνοι ηλικίας 13-14 ετών σε ποσοστό 0,9%. Χρήση κάνναβης 

τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους αναφέρουν το 3,6% των μαθητών ηλικίας 17-18 ετών και το 

4,7% εκείνων ηλικίας 15-16 ετών.  

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 

την έρευνα, έκαναν χρήση κάνναβης το 4,9% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 5,5% 

εκείνων ηλικίας 17-18 ετών. Τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα χρήση κάνναβης 

αναφέρουν ποσοστό 3,9% των μαθητών ηλικίας 17-18 ετών και 3,0% των μαθητών 15-16 

ηλικίας ετών.  

 

Έκσταση 

Ποσοστό 2,2% των μαθητών όλων των ηλικιών έχουν κάνει χρήση της ουσίας έκσταση, τα 

αγόρια σε ποσοστό 3,6% και τα κορίτσια σε 0,8%. 

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 11 μαθητές όλων των ηλικιών (9,2%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. 

κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε ποσοστό 12,3% και τα 

κορίτσια σε ποσοστό 6,6%. Οι μαθητές 13-14 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών σε 

ποσοστό 2,8%, εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών σε ποσοστό 12,9%, και εκείνοι ηλικίας 17-18 ετών 

σε ποσοστό 11,3%.  

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

Ποσοστό 7,6% των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 

γιατρού (το 2,3% ηλικίας 13-14 ετών, το 11,6% ηλικίας 15-16 ετών και το 6,2% ηλικίας 17-18 

ετών), τα αγόρια σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια (11,1% και 

4,5%, αντίστοιχα). 
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Σύγκριση του Ν. Αρκαδίας με την περιφέρεια Πελοποννήσου και με το 
εθνικό δείγμα 

Τα ποσοστά του Ν. Αρκαδίας για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών δεν διαφέρουν σημαντικά 

από εκείνα των υπόλοιπων νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου (Χάρτες 1-16).  

 

Τα ποσοστά στο Ν. Αρκαδίας στο κάπνισμα και τη χρήση κάνναβης και άλλων ουσιών είναι 
χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του εθνικού δείγματος (Γράφημα Β3 και Χάρτες 1-16). Όσον 

αφορά την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, οι μαθητές στο Ν. Αρκαδίας αναφέρουν ότι 

πίνουν (τουλάχιστον μία φορά το μήνα) σε υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τους εφήβους 

στο εθνικό δείγμα αλλά ότι μεθούν (τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους) σε χαμηλότερο 

ποσοστό (Γράφημα Β3). 
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Γράφημα Β3: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Αρκαδίας σε σύγκριση με το εθνικό 

δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%) 
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Ηρεμιστικά ή υπνωτικά (χωρίς τη σύσταση γιατρού),
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Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

* Περιλαμβάνονται οι ουσίες: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κράκ, αμφεταμίνες, LSD ή άλλα παραισθησιογόνα,"μαγικά 

μανιτάρια", GHB, και ηρωίνη

Ν. Αρκαδίας

Εθνικό δείγμα

 



 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 
116 



 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 
117 

Ν. ΑΡΤΑΣ 
 

 

Στο Ν. Άρτας συμμετείχε στην έρευνα 

ESPAD του 2011 τυχαίο δείγμα 11 

σχολικών μονάδων από όλον το νομό: 

6 Γυμνάσια και 5 Λύκεια/ΕΠΑΛ. Δύο 

(2) σχολεία (18,2%) αρνήθηκαν τη 

συμμετοχή. Τα σχολεία αυτά 

αντικαταστάθηκαν με άλλα σχολεία 

του νομού τα οποία είχαν επιλεγεί  με 

τυχαίο τρόπο  κατά τη δειγματοληψία 

ως σχολεία για αντικαταστάσεις. 

587 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα 

(ποσοστό συμμετοχής 89,9%): 323 

αγόρια (55%) και 264 κορίτσια (45%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 28 

ερωτηματολογίων ως άκυρων (4,6%), 

εξαιτίας κυρίως του μεγάλου 

ποσοστού ασυμπλήρωτων ερωτήσεων 

και συστηματικών ασυνεπειών. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας 

βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 559 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Άρτας. Τα στοιχεία 

για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β4 μαζί με τα αντίστοιχα 

του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

 

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 6 μαθητές (17,8%) που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφερε ότι κάπνισε τον 

τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Ένας στους 8 (12,6%) είναι συστηματικός καπνιστής 
(καπνίζει καθημερινά), ενώ βαρύς καπνιστής (καπνίζει τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την 

ημέρα) είναι 1 στους 13 (7,7%).  
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Φύλο: Συγκριτικά με τα κορίτσια, σημαντικά υψηλότερα ποσοστά αγοριών καπνίζουν 

συστηματικά (17,8% των αγοριών έναντι 6,3% των κοριτσιών) όπως και βαριά (10,9% έναντι 

3,6%), ενώ δε διαφέρουν σχετικά με το κάπνισμα τον τελευταίο μήνα (≥1 φορά: 21,5% και 

13,2% αντίστοιχα). 

 

Ηλικία: Έχουν καπνίσει τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα το 5,6% εφήβων ηλικίας 13-

14 ετών, 1 στους 8 ηλικίας 15-16 ετών (12,8%) και σχεδόν 1 στους 3 ηλικίας 17-18 ετών 

(30,9%) (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 17-18 ετών και των άλλων ηλικιακών 

ομάδων). Καθημερινά καπνίζουν το 2,2% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, 1 στους 12 ηλικίας 

15-16 ετών (8,3%) και σχεδόν 1 στους 4 εφήβους 17-18 ετών (23,4%). Καπνίζουν τουλάχιστον 

μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα το 1,1% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 3,7% των 15-16 

ετών και 1 στους 7 ηλικίας 17-18 ετών (15,7%)  (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 

17-18 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων σε όλες τις προαναφερθείσες συμπεριφορές). 

 

 

Οινοπνευματώδη 

Σύνολο: Σχεδόν 3 στους 5 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (57,4%) κατανάλωσαν 

κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα και σχεδόν 1 στους 8 

(12,3%) τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα. Σε ποσοστό 14,8% οι μαθητές που 

συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν ότι έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους. Οι 

μισοί σχεδόν μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (48,8%) ήπιαν 5 ή περισσότερα ποτά στη σειρά 

τουλάχιστον 1 φορά το μήνα πριν από την έρευνα (υπερβολική χρήση). 

 

Φύλο: Σημαντικές διαφορές καταγράφονται μεταξύ των δύο φύλων στη χρήση 

οινοπνευματωδών, με τα αγόρια να έχουν υψηλότερα ποσοστά στην κατανάλωση αλκοόλ (≥1 

φορά τον τελευταίο μήνα: 67,7% των αγοριών έναντι 44,8% των κοριτσιών, ≥10 φορές τον 

τελευταίο μήνα: 17,1% έναντι 6,4%) και στα περιστατικά μέθης ( ≥3 φορές έχουν μεθύσει στη 

ζωή τους: 18,4% έναντι 10,4%, αντίστοιχα). Επίσης, τα αγόρια (61,3%) έκαναν υπερβολική 

χρήση αλκοόλ τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από 

ό,τι τα κορίτσια (33,3%).  

 

Ηλικία:  Ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα 1 

στους 4 εφήβους ηλικίας 13-14 ετών (27,7%) και η πλειονότητα των μαθητών των άλλων δύο 

ηλικιακών ομάδων (57,9% ηλικίας 15-16 ετών και 80,7% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ και των τριών ηλικιακών ομάδων). Τουλάχιστον 10 φορές τον 

τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό το 3,5% των 

εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 9,5% ηλικίας 15-16 ετών και το 21,1% εκείνων ηλικίας 17-18 

ετών (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 13-14 ετών και 17-18 ετών). Έχουν 

μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους το 3,4% μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, 1 στους 8 

ηλικίας 15-16 ετών (12,6%) και 1 στους 4 ηλικίας 17-18 ετών (25,5%) (στατιστικά σημαντικές 
διαφορές μεταξύ και των τριών ηλικιακών ομάδων). Έκαναν υπερβολική κατανάλωση 

οινοπνευματωδών τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 

εφήβων ηλικίας 17-18 ετών (56,8%) από εκείνων 15-16 ετών (39,2%). 
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Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 2,2% των εφήβων 13-14 ετών ανέφεραν ότι έχουν κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης ή/και έκσταση) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους 

(2,2% των αγοριών και των κοριτσιών).  

 

Μαθητές 15-19 ετών: Το 9,7% των μαθητών ηλικίας 15-19 ετών έχουν κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης, αμφεταμίνες, κρακ, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους, με σημαντικά υψηλότερο το 
ποσοστό των μαθητών 17-18 ετών (14,4%) συγκριτικά με το αντίστοιχο εκείνων 15-16 ετών 

(4,6%). Σημαντικά υψηλότερο είναι το ποσοστό των αγοριών (13,4%) από των κοριτσιών (5%) 

στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. 

 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 5,6% του συνόλου 
των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα. Τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει χρήση 

κάνναβης στη ζωή τους το 3,6% του συνόλου των μαθητών.  

 

Φύλο: Σημαντικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά των αγοριών από των κοριτσιών που έχουν 

κάνει χρήση κάνναβης έστω και 1 φορά στη ζωή τους (8,3% έναντι 2,3%), ενώ σε παρόμοια 

ποσοστά έχουν κάνει χρήση τουλάχιστον 3 φορές  (3,7% των αγοριών και 1,2% των κοριτσιών). 

 

Ηλικία: Τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους έχουν κάνει χρήση κάνναβης το 2,2% των μαθητών 

ηλικίας 13-14 ετών, 1,5% ηλικίας 15-16 ετών και 11,8% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 17-18 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). 
Τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή τους το 1% εφήβων ηλικίας 15-16 

ετών, 5,6% ηλικίας 17-18 ετών και κανένας ηλικίας 13-14 ετών. 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 

την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 1,6% των εφήβων ηλικίας 15-16 ετών και το 9,4% 

ηλικίας 17-18 ετών. Τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης 

τουλάχιστον 1 φορά το 1,1% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και το 7,9% των 17-18 ετών 

(στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών των δύο ομάδων στις δύο προαναφερθείσες 

συμπεριφορές). Όσον αφορά την πρόσφατη χρήση κάνναβης στα δύο φύλα αυτών των 

ηλικιών, σημαντικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά των αγοριών (9,3%) από των κοριτσιών 
(1,7%) που έκαναν χρήση τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο, όπως και τουλάχιστον 1 

φορά τον τελευταίο μήνα (5,5% έναντι 0,7% αντίστοιχα) 
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Έκσταση 

Χρήση της ουσίας έκσταση τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους έχουν κάνει το 2,1% του συνόλου 
των μαθητών που συμμετείχαν (2,8% των αγοριών και 1,2% των κοριτσιών). 

 

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

 

Ένας στους 10 μαθητές του συνόλου των συμμετεχόντων (10,5%) έχει κάνει χρήση 

εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (4,5% ηλικίας 13-

14 ετών, 7,7% ηλικίας 15-16 ετών και 18,2% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά σημαντική 

διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 ετών και 17-18 ετών). Το 10,6% των αγοριών και παρόμοιο 

ποσοστό κοριτσιών (10,4%) ανέφεραν χρήση εισπνεόμενων ουσιών. 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά   

Ποσοστό 7,6% του συνόλου των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς 

τη σύσταση γιατρού τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους (4,5% ηλικίας 13-14 ετών, 9,4% ηλικίας 

15-16 ετών και 9% ηλικίας 17-18 ετών). Παρόμοιο ποσοστό αγοριών (7,8%) και κοριτσιών 

(7,3%) έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού. 

 

 

Σύγκριση του Ν. Άρτας με τους άλλους νομούς της Ηπείρου και με το 
εθνικό δείγμα 

 

Όσον αφορά την περιφέρεια της Ηπείρου, τα ποσοστά του Ν. Άρτας δε διαφέρουν σημαντικά 

στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών από τα αντίστοιχα των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και 
Πρέβεζας (Χάρτες 1-16). 

 

Συγκριτικά με το εθνικό δείγμα, τα ποσοστά των μαθητών του Ν. Άρτας κυμαίνονται σε 

παρόμοια επίπεδα στην πλειονότητα των συμπεριφορών που σχετίζονται με τη χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών, με μόνη εξαίρεση το χαμηλότερο ποσοστό του νομού αυτού στη 

χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας μεταξύ των μαθητών 15-19 ετών (Γράφημα Β4 και 

Χάρτες 1-16). 

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο  Ν. Άρτας κατατάσσεται στη 10η υψηλότερη θέση στο βαρύ 

κάπνισμα, ενώ στην 5η χαμηλότερη βρίσκεται στην κατανάλωση οινοπνευματωδών (≥1 φορά 
το μήνα) και στην 6η χαμηλότερη θέση στη χρήση κάνναβης (≥3 φορές στη ζωή). 
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Γράφημα Β4: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Άρτας σε σύγκριση με το εθνικό δείγμα 
(μαθητές 13-19 ετών) (%)
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≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή
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Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*
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Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

*Περιλαμβάνονται: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, LSD, μαγικά μανιτάρια, ηρωίνη, GHB

Ν. Άρτας

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

 

Στο Ν. Αττικής συμμετείχε στην 

έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο 

δείγμα 99 σχολικών μονάδων από 

όλον το νομό: 49 Γυμνάσια και 46 

Λύκεια/ΕΠΑΛ. 22 σχολεία (22,2%) 

αρνήθηκαν τη συμμετοχή. Τα 

σχολεία αυτά αντικαταστάθηκαν με 

άλλα σχολεία του νομού τα οποία 

είχαν επιλεγεί  με τυχαίο τρόπο  

κατά τη δειγματοληψία ως σχολεία 
για αντικαταστάσεις. 

5.369 μαθητές συμμετείχαν στην 

έρευνα (ποσοστό συμμετοχής 

84,7%): 2.859 αγόρια (53,3%) και 

2.510 κορίτσια (46,6%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 158 

ερωτηματολογίων ως άκυρων 

(2,8%), εξαιτίας κυρίως του 
μεγάλου ποσοστού ασυμπλήρωτων 

ερωτήσεων και συστηματικών ασυνεπειών. Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν τελικά 

στα στοιχεία 5211 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Αττικής. Τα στοιχεία 

για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β5 μαζί με τα αντίστοιχα 

του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 5 μαθητές (22,1%) που συμμετείχε στην έρευνα αναφέρει ότι κάπνισε (≥1 

φορά) τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει 

καθημερινά) είναι ένας στους 6 (15,0%), ενώ ένας στους 12 (6,3%) είναι βαρύς καπνιστής, 

καπνίζει δηλαδή τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα. 

Φύλο: Τα αγόρια και τα κορίτσια καπνίζουν σε παρόμοια ποσοστά (22,8% και 21,5%, 
αντίστοιχα). Όσον αφορά όμως το συστηματικό και το βαρύ κάπνισμα τα αγόρια καπνίζουν σε 
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σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια. Έτσι, ποσοστό 16,0% των αγοριών 

και 14,0% των κοριτσιών καπνίζουν συστηματικά  και ποσοστό 7,0% των αγοριών και 5,5% των 

κοριτσιών καπνίζουν βαριά. 

Ηλικία: Ένας στους 23 μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (4,3%), ένας στους πέντε ηλικίας 15-16 

ετών (19,1%) και δύο στους πέντε ηλικίας 17-18 ετών (38,1%) καπνίζουν. Ποσοστό 1,5% των 
μαθητών ηλικίας 13-14 ετών καπνίζουν συστηματικά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 

μεγαλύτερους μαθητές ανέρχεται στο 11,7% και 27,3% για τους μαθητές 15-16 ετών και 17-18 

ετών, αντίστοιχα. Ποσοστό 0,3% των 13χρονων και 14χρονων, 3,3% των 15χρονων και 

16χρονων και 12,4% των 17χρονων και 18χρονων καπνίζουν βαριά (στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ και των τριών ηλικιακών ομάδων, ανεξαρτήτως βαρύτητας καπνίσματος). 

Όσον αφορά τους μαθητές άνω των 18 ετών, τρεις στους πέντε (56,7 %) καπνίζουν, ένας στους 

δύο (53,0%) καπνίζει συστηματικά και ένας στους τρεις (29,0%) βαριά. 

 

 

Οινοπνευματώδη ποτά 

Σύνολο: Τρεις στους πέντε μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (57,8%) πίνουν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ένας στους δέκα (9,6%) 

τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Ένας στους 8 μαθητές (12,0%) έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 

φορές στη ζωή του, ενώ δύο στους πέντε μαθητές 15-19 ετών (43,2 %) ήπιαν τουλάχιστον 5 

ποτά στη σειρά τουλάχιστον μία φορά το μήνα πριν από την έρευνα. 

Φύλο: Τα αγόρια πίνουν οινοπνευματώδη ποτά σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά 

με τα κορίτσια ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της κατανάλωσης. Έτσι, ποσοστό 60,9% των 
αγοριών αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον μία φορά το μήνα, έναντι 

του 54,2% των κοριτσιών και ποσοστό 13,3% των αγοριών έναντι του 5,6% των κοριτσιών 

αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Τα αγόρια μεθούν 

(τουλάχιστον 3 φορές σε ολόκληρη τη ζωή τους) σε ποσοστό 13,4% έναντι του 10,5% των 

κοριτσιών. Μεταξύ των εφήβων ηλικίας 15-19 ετών τα αγόρια αναφέρουν σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό ότι πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά (49,4% και 36,1%, αντίστοιχα).  

Ηλικία: Όσον αφορά την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, στατιστικά σημαντικές 

διαφορές παρατηρούνται μεταξύ των μαθητών και των τριών ηλικιακών ομάδων. Πιο 

συγκεκριμένα, ένας στους τρεις μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (31,7%), τρεις στους πέντε ηλικίας 

15-16 ετών (61,2%) και τρεις στους τέσσερις ηλικίας 17-18 ετών (76,5%) πίνουν κάποιο 
οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τα ποσοστά για κατανάλωση 

οινοπνευματωδών ποτών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα για τις τρεις ηλικιακές ομάδες 

ανέρχονται στο 2,5%, 7,8% και 16,2%, αντίστοιχα.  

Ένας στους τρεις μαθητές ηλικίας 15-16 ετών (37,7%) και ένας στους δύο ηλικίας 17-18 ετών 

(46,7%) πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. Σημαντικά υψηλότερο ποσοστό μαθητών 

ηλικίας 17-18 ετών (21,8%) από ό,τι ηλικίας 15-16 ετών (9,9%) και 13-14 ετών (2,0%) έχουν 

μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους.  

Όσον αφορά τους μαθητές άνω των 18 ετών, πίνουν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα σε ποσοστό 73,3% και τουλάχιστον 10 φορές το μήνα σε 
ποσοστό 26,6%. Ακόμα, τρεις στους πέντε (60,4%) πίνουν τουλάχιστον πέντε ποτά στη σειρά 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ένας στους τέσσερις (28,3%) αναφέρει ότι έχει μεθύσει 

τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. 
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Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 1,8% των μαθητών ηλικίας 13-14, που συμμετείχαν στην 

έρευνα, έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης (κάνναβη ή/και έκσταση) τουλάχιστον 

μία φορά στη ζωή τους, τα αγόρια σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα 

κορίτσια (2,6% και 1,0%, αντίστοιχα). 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 5 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (19,2%) έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη, ηρωίνη, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια (24,9% και 12,6%, αντίστοιχα). 

Ποσοστό 10,9% ηλικίας 15-16 ετών και 24,6% ηλικίας 17-18 ετών έχουν κάνει χρήση 
οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. Ένας στους δύο μαθητές άνω των 18 ετών (48,4%) 

αναφέρουν χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Ποσοστό 12,7% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση 
κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 7,5% αναφέρουν χρήση περισσότερες 

από 3 φορές στη ζωή τους. 

Φύλο: Τα ποσοστά των αγοριών στη χρήση κάνναβης είναι σημαντικά υψηλότερα από ό,τι 
εκείνα των κοριτσιών. Έτσι ποσοστό 16,7% των αγοριών και 8,3% των κοριτσιών, αναφέρουν 

χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους και ποσοστό 10,5% των αγοριών και 

4,2% των κοριτσιών χρήση κάνναβης τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους. 

Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 17-18 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη 

ζωή τους σε ποσοστό 23,8 %, οι μαθητές ηλικίας 15-16 ετών σε ποσοστό 8,7% και εκείνοι 

ηλικίας 13-14 ετών σε ποσοστό 1,4%. Χρήση κάνναβης τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους 

αναφέρουν το 14,3% των μαθητών ηλικίας 17-18 ετών, το 4,5% εκείνων ηλικίας 15-16 ετών και 

το 0,4% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών.  

Ένας στους δύο μαθητές άνω των 18 ετών (46,2%) αναφέρει χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία 

φορά στη ζωή τους και ένας στους τρεις (34,1%) τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 

την έρευνα, έκαναν χρήση κάνναβης ποσοστό 7,1% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 18,4% 

εκείνων ηλικίας 17-18 ετών. Τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα χρήση κάνναβης 

αναφέρουν ποσοστό 4,4% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών 11,3% των μαθητών ηλικίας 17-18 

ετών.  

Ένας στους 3 μαθητές άνω των 18 ετών (35,3%) αναφέρει χρήση κάνναβης τον τελευταίο 
χρόνο και ένας στους τέσσερις (24,7%) χρήση κάνναβης τον τελευταίο μήνα πριν από την 

έρευνα. 
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Έκσταση 

Ποσοστό 2,0% των μαθητών όλων των ηλικιών έχουν κάνει χρήση της ουσίας έκσταση, τα 

αγόρια σε ποσοστό 3,0% και τα κορίτσια σε ποσοστό 0,9%. 

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 14 μαθητές όλων των ηλικιών (8,2%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. 

κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε σημαντικά υψηλότερο 
ποσοστό (13,7%) συγκριτικά με τα κορίτσια (10,6%). Οι μαθητές 13-14 ετών αναφέρουν χρήση 

εισπνεόμενων ουσιών σε ποσοστό 6,1%, εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών σε ποσοστό 13,3%, και 

εκείνοι ηλικίας 17-18 ετών σε 16,1%. Οι μαθητές ηλικίας άνω των 18 ετών αναφέρουν χρήση 

εισπνεόμενων ουσιών σε ποσοστό 19,1%. 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

Ποσοστό 7,3% των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 

γιατρού (το 3,6% ηλικίας 13-14 ετών, το 11,2% ηλικίας 15-16 ετών και το 6,9% ηλικίας 17-18 
ετών). Οι μαθητές ηλικίας άνω των 18 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών σε 

ποσοστό 7,9%. Αγόρια και κορίτσια δεν διαφέρουν σημαντικά στη χρήση ηρεμιστικών/ 

υπνωτικών (6,6% και 7,4%, αντίστοιχα). 

 

Σύγκριση του Ν. Αττικής με το εθνικό δείγμα 

 

Τα ποσοστά για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών από τους εφήβους στο Ν. Αττικής είναι 

παρόμοια με εκείνα του εθνικού δείγματος, με εξαίρεση τη χρήση κάνναβης και οποιασδήποτε 

παράνομης ουσίας, όπου είναι υψηλότερα (Γράφημα Β5).  
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Γράφημα Β5: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Αττικής σε σύγκριση με το εθνικό 

δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%) 
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Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

* Περιλαμβάνονται οι ουσίες: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κράκ, αμφεταμίνες, LSD ή άλλα παραισθησιογόνα,"μαγικά 

μανιτάρια", GHB, και ηρωίνη

Ν. Αττικής

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΑΧΑΪΑΣ 
 

 

Στο Ν. Αχαΐας συμμετείχε στην 

έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο 

δείγμα 12 σχολικών μονάδων από 

όλον το νομό: 6 Γυμνάσια και 6 

Λύκεια/ΕΠΑΛ. Ένα (1) σχολείο 

(8,3%) αρνήθηκε τη συμμετοχή. Το 

σχολείο αυτό αντικαταστάθηκε με 

άλλο σχολείο του νομού το οποίο 

είχε τυχαία επιλεγεί κατά τη 

δειγματοληψία ως 
αντικατάσταση. 

682 μαθητές συμμετείχαν στην 

έρευνα (ποσοστό συμμετοχής 

87%): 354 αγόρια (51,9%) και 328 

κορίτσια (48,1%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων οδήγησε στον 

αποκλεισμό 21 ερωτηματολογίων 

ως άκυρων (2,9%), εξαιτίας κυρίως 
του μεγάλου ποσοστού 

ασυμπλήρωτων ερωτήσεων και 

συστηματικών ασυνεπειών. Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 

661 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Αχαΐας. Τα στοιχεία 

για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β6 μαζί με τα αντίστοιχα 

του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 7 μαθητές (13,2%) που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρει ότι κάπνισε 
(≥1 φορά) τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει 

καθημερινά) είναι 1 στους 15 (6,8%), ενώ ένας στους 32 (3,1%) είναι βαρύς καπνιστής, 

καπνίζει, δηλαδή, τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα. 
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Φύλο: Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά το 

συστηματικό κάπνισμα αλλά τα αγόρια καπνίζουν βαριά σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 

από ό,τι τα κορίτσια (5,2% και 0,8%, αντίστοιχα).  

Ηλικία: Ένας στους 45 μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (2,8%), ένας στους 11 ηλικίας 15-16 ετών 

(9,4%) και ένας στους τέσσερις ηλικίας 17-18 (26,7%) ετών καπνίζει. Ποσοστό 0,8% των 
μαθητών ηλικίας 13-14 ετών καπνίζει συστηματικά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 

μεγαλύτερους μαθητές ανέρχεται στο 3,8% και 14,7% για τους μαθητές 15-16 ετών και 17-18 

ετών αντίστοιχα. 2,4% των 15χρονων και 16χρονων καπνίζουν βαριά ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό για τους 17χρονους και 18χρονους μαθητές ανέρχεται στο 6,5% (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των μαθητών 17-18 ετών και των μικρότερων). 

 

Οινοπνευματώδη ποτά 

Σύνολο: Τρεις στους πέντε μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (59,8%) πίνουν κάποιο 
οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ένας στους 12 (8,1%) τουλάχιστον 

10 φορές το μήνα. Ένας στους δύο μαθητές (42,7%) άνω των 14 ετών ήπιε τουλάχιστον 5 ποτά 

στη σειρά τουλάχιστον μία φορά το μήνα πριν από την έρευνα, ενώ ένας στους 11 μαθητές 

όλων των ηλικιών (8,9%) έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. 

Φύλο: Τα αγόρια καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 

από ό,τι τα κορίτσια, ανεξαρτήτως βαρύτητας της κατανάλωσης (για παράδειγμα, 12,7% και 

3,4%, αντίστοιχα, για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα 

και 52,4% και 31,6% για κατανάλωση τουλάχιστον 5 ποτών στη σειρά). Ακόμα, τα αγόρια 

μεθούν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από ό,τι τα κορίτσια (12,8% και 4,7%, αντίστοιχα, 

για μέθη τουλάχιστον 3 φορές σε ολόκληρη τη ζωή τους). 

Ηλικία: Δύο στους πέντε μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (39,0%), τρεις στους πέντε ηλικίας 15-16 
ετών (59,2%) και τέσσερις στους πέντε 17-18 ετών (79,5%) πίνουν κάποιο οινοπνευματώδες 

ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τα ποσοστά για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών 

τουλάχιστον 10 φορές το μήνα για τις 3 ηλικιακές ομάδες ανέρχονται στο 2,4%, 7,1% και 

14,7%, αντίστοιχα (στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ και των τριών ηλικιακών ομάδων).  

Ένας στους τρεις μαθητές ηλικίας 15-16 ετών (37,3%) και ένας στους δύο ηλικίας 17-18 ετών 

(48,2%) πίνει τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. Ποσοστό 2,9% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, 

10,8% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 12,3% των μαθητών ηλικίας 17-18 ετών έχουν 

μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους (στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

μαθητών 13-14 ετών και των υπολοίπων). 

 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ένας στους 50 μαθητές (2,0%) ηλικίας 13-14 ετών που συμμετείχαν στην 

έρευνα, έχει κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης ή/και έκσταση) 

τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, χωρίς να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 10 μαθητές (9,7%) ηλικίας 15-16 ετών και ένας στους εννέα 

(11,7%) ηλικίας 17-18 ετών που συμμετείχαν στην έρευνα έχει κάνει χρήση οποιασδήποτε 
παράνομης (κάνναβη, ηρωίνη, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, έκσταση, LSD, μαγικά μανιτάρια, 
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GHB) με τα ποσοστά των αγοριών να είναι σημαντικά υψηλότερα από εκείνα των κοριτσιών 

(15,1% και 5,7%, αντίστοιχα). 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Ποσοστό 6,4% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση 
κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 3,5% αναφέρουν χρήση περισσότερες 

από 3 φορές στη ζωή τους. 

Φύλο: Σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αγοριών από ό,τι κοριτσιών (9,9% και 2,6%, αντίστοιχα) 

αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. 

Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 13-14 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη 

ζωή τους σε ποσοστό 1,2% και χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 0,8%. Οι μαθητές 

ηλικίας 15-16 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε 
ποσοστό 6,3% και χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 2,9% ενώ εκείνοι ηλικίας 17-18 

ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε ποσοστό 10,9% και 

χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 5,9% (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 

των μαθητών 13-14 ετών και εκείνων 17-18 ετών). 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο έκαναν 

χρήση κάνναβης το 4,1% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 8,6% εκείνων ηλικίας 17-18 

ετών. Για χρήση κάνναβης τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα, τα αντίστοιχα ποσοστά 

είναι 1,8% και 4,5%. Τα αγόρια αναφέρουν σε υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια 

πρόσφατη χρήση κάνναβης (9,9% και 2,2%, αντίστοιχα, για χρήση τον τελευταίο χρόνο πριν 
από την έρευνα).  

 

Έκσταση 

Ποσοστό 2,0% των μαθητών όλων των ηλικιών έχουν κάνει χρήση της ουσίας έκσταση, αγόρια 

και κορίτσια σε παρόμοια ποσοστά και χωρίς να παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων.  

 

 

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 7 μαθητές όλων των ηλικιών (11,6%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. 
κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, χωρίς να παρατηρούνται σημαντικές 

διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών (14,4% και 8,6%, αντίστοιχα). Οι μαθητές 13-14 ετών 

αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών σε ποσοστό 6,9%, εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών σε 

ποσοστό 12,0% και εκείνοι ηλικίας 17-18 ετών σε ποσοστό 15,6% (στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μόνο μεταξύ των μαθητών 13-14 ετών και εκείνων 17-18 ετών). 
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Ηρεμιστικά/Υπνωτικά  

Ποσοστό 6,4% των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 

γιατρού (το 2,8% ηλικίας 13-14 ετών, το 9,5% ηλικίας 15-16 ετών και το 6,3% ηλικίας 17-18 

ετών). Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στη χρήση ηρεμιστικών/ υπνωτικών.  

 

Σύγκριση του Αχαΐας με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και με το 
εθνικό δείγμα 

 

Συγκριτικά με τους υπόλοιπους νομούς της Δυτικής Ελλάδας τα ποσοστά του Ν. Αχαΐας δεν 
διαφέρουν σημαντικά (Χάρτες 1-16). 

 

Συγκριτικά με το σύνολο της χώρας, οι μαθητές στο Ν. Αχαΐας αναφέρουν χρήση όλων των 

εξαρτησιογόνων ουσιών σε χαμηλότερο ποσοστό από τους μαθητές του συνόλου της χώρας. 

Μάλιστα, τα ποσοστά του Ν. Αχαΐας που σχετίζονται με το κάπνισμα είναι τα χαμηλότερα του 

συνολικού δείγματος της έρευνας (Γράφημα Β6 και Χάρτες 1-16). Εξαίρεση αποτελεί η χρήση 

της ουσίας έκσταση και η χρήση εισπνεόμενων ουσιών, στις οποίες τα ποσοστά χρήσης από 

τους εφήβους στο Ν. Αχαΐας είναι παρόμοια με εκείνα των εφήβων στο σύνολο της χώρας. 
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Γράφημα Β6: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Αχαΐας σε σύγκριση με το εθνικό 

δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%) 
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Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

* Περιλαμβάνονται οι ουσίες: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κράκ, αμφεταμίνες, LSD ή άλλα παραισθησιογόνα,"μαγικά 

μανιτάρια", GHB, και ηρωίνη

Ν. Αχαΐας

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
 

 

Στο Ν. Βοιωτίας συμμετείχε στην 

έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο 

δείγμα 12 σχολικών μονάδων από 

όλον το νομό: 6 Γυμνάσια και 6 

Λύκεια/ΕΠΑΛ. Ένα (1) σχολείο (8,3%) 

αρνήθηκε τη συμμετοχή. Το σχολείο 

αυτό αντικαταστάθηκε με άλλο 

σχολείο του νομού το οποίο είχε 

τυχαία επιλεγεί κατά τη 

δειγματοληψία ως αντικατάσταση. 

558 μαθητές συμμετείχαν στην 

έρευνα (ποσοστό συμμετοχής 

88,9%): 300 αγόρια (53,8%) και 

258κορίτσια (46,2%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 24 

ερωτηματολογίων ως άκυρων 

(4,2%), εξαιτίας κυρίως του μεγάλου 

ποσοστού ασυμπλήρωτων 
ερωτήσεων και συστηματικών 

ασυνεπειών. Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 534 

ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Βοιωτίας. Τα στοιχεία 

για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β7 μαζί με τα αντίστοιχα 

του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 4 μαθητές (25,1%) που συμμετείχαν στην έρευνα  κάπνισε τον τελευταίο 

μήνα πριν από την έρευνα. Ένας στους 6 μαθητές (17%) είναι συστηματικός καπνιστής 

(καπνίζει καθημερινά), και το 8,4% καπνίζουν βαριά (τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την 

ημέρα). 
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Φύλο: Τον τελευταίο μήνα κάπνισαν το 27,5% των αγοριών και το 22,4% των κοριτσιών, ενώ 

καθημερινά καπνίζουν το 19,9% και το 13,8% αντίστοιχα. Βαριά καπνίζουν το 11,1% των 

αγοριών και το 5,4% των κοριτσιών (στατιστικά σημαντική διαφορά). 

 

Ηλικία: Έχουν καπνίσει τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα το 5,7% των εφήβων ηλικίας 
13-14 ετών, 1 στους 5 ηλικίας 15-16 ετών (22,9%) και οι 2 στους 5 ηλικίας 17-18 ετών (40,3%). 

Καθημερινά καπνίζουν το 2,3% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, 1 στους 8 ηλικίας 15-16 ετών 

(13,7%) και οι 2 στους 7 ηλικίας 17-18 ετών (30,1%) (στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των τριών ηλικιακών ομάδων και στις δύο προαναφερθείσες συμπεριφορές). Καπνίζουν 

τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα το 1,7% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, 3,8% 

ηλικίας 15-16 ετών και σχεδόν 1 στους 6 ηλικίας 17-18 ετών (16,2%) (στατιστικά σημαντική 

διαφορά μόνο μεταξύ 17-18 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). 

 

 

Οινοπνευματώδη 

Σύνολο: Τρεις στους 5 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (60,7%) ήπιαν οινοπνευματώδη 

τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα και 1 στους 8 (13,4%) ήπιε τουλάχιστον 10 φορές τον 

τελευταίο μήνα. Σε ποσοστό 14,8% οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν ότι 

έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους. Σχεδόν οι μισοί μαθητές ηλικίας 15-19 ετών 

(48,9%) ήπιαν 5 ή και περισσότερα  ποτά στη σειρά τουλάχιστον 1 φορά το μήνα πριν από την 

έρευνα (υπερβολική κατανάλωση). 

 

Φύλο: Η πλειονότητα των αγοριών (65,1%) και των κοριτσιών (55,9%) ήπιαν οινοπνευματώδη 

τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα (στατιστικά σημαντική διαφορά). Σε ποσοστό 15,5% 

τα αγόρια και 11% τα κορίτσια ανέφεραν ότι ήπιαν τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα , 

ενώ σε παρόμοια ποσοστά (15,5% και 14% αντίστοιχα) ότι έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές 

στη ζωή τους. Πίνουν  τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά το μήνα  1 στα 2 αγόρια (51,6%) και το 

45,7% των κοριτσιών ηλικίας 15-19 ετών. 

 

Ηλικία:  Ήπιαν οινοπνευματώδη τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα 1 στους 3 εφήβους 

ηλικίας 13-14 ετών (34,1%) και η πλειονότητα των μαθητών των άλλων δύο ηλικιακών ομάδων 

(61,8% ηλικίας 15-16 ετών και 82,2% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά σημαντικές διαφορές 
μεταξύ και των τριών ηλικιακών ομάδων). Τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα πριν από 

την έρευνα ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό το 6,4% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 

12,3% ηλικίας 15-16 ετών και το 21,2% εκείνων ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά σημαντική 

διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 ετών και 17-18 ετών). Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη 

ζωή τους το 1,1% μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, 1 στους 7 ηλικίας 15-16 ετών (14,5%) και 

σχεδόν 1 στους 4 ηλικίας 17-18 ετών (24,1%) (στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 13-

14 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). Έκαναν υπερβολική κατανάλωση 

οινοπνευματωδών τουλάχιστον 1 φορά το μήνα  πριν από την έρευνα οι 2 στους 5 έφηβοι 

ηλικίας 15-16 ετών (42%) και ο 1 στους 2 ηλικίας 17-18 ετών (52,3%). 
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Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 1,7% των εφήβων 13-14 ετών (3,4% των αγοριών και κανένα 

από τα κορίτσια) έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης ή/και 

έκσταση) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους. 

 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 10 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (10,6%) έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης, αμφεταμίνες, κρακ, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια ή GHB) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (8% ηλικίας 15-16 ετών, 12,1% 
ηλικίας 17-18 ετών). Σημαντικά υψηλότερο είναι το ποσοστό των αγοριών (16,2%) από των 

κοριτσιών (4,2%) στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 5,7% του συνόλου 

των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα, και τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει στη ζωή 

τους το 2,7%. 

 

Φύλο: Σημαντικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά των αγοριών από των κοριτσιών που έχουν 

κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή τους έστω και 1 φορά (9,2% έναντι 1,9%) ή τουλάχιστον 3 

φορές (4,6% έναντι 0,7%). 

 

Ηλικία: Τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους έχουν κάνει χρήση κάνναβης το 0,6% των μαθητών 

ηλικίας 13-14 ετών, 5,3% ηλικίας 15-16 ετών και 8,9% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά 

σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 ετών και 17-18 ετών). Τουλάχιστον 3 φορές έχουν 

κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή τους το 2,2% των εφήβων ηλικίας 15-16 ετών και 4,8% ηλικίας 

17-18 ετών, ενώ κανένας ηλικίας 13-14 ετών δεν ανέφερε κάτι τέτοιο. 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 

την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 7% των μαθητών ηλικίας άνω των 14 ετών (5,3% 

ηλικίας 15-16 ετών, 8,4% ηλικίας 17-18 ετών). Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα πριν 

από την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 4,8% των μαθητών άνω των 14 ετών (2,9% ηλικίας 

15-16 ετών και 6% ηλικίας 17-18 ετών). Όσον αφορά την πρόσφατη χρήση κάνναβης στα δύο 

φύλα αυτών των ηλικιών, σημαντικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά των αγοριών που έκαναν 

χρήση τον τελευταίο χρόνο (11,5%) όπως και τον τελευταίο μήνα  (8%) συγκριτικά με τα 

αντίστοιχα των κοριτσιών (1,7% και 1,1%). 

 

Έκσταση 

Χρήση της ουσίας έκσταση τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους έχουν κάνει το 2,4% των 

μαθητών, με σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αγοριών (4,3% έναντι 0,4% των κοριτσιών). 
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Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

 

Το 7,2% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών 

(π.χ. κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους (2,9% ηλικίας 13-14 ετών, 7,6% ηλικίας 

15-16 ετών και 11,1% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 

ετών και 17-18 ετών). Σε παρόμοια ποσοστά τα δύο φύλα αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων 

ουσιών (7,1% των αγοριών και 7,2% των κοριτσιών). 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

 

Ποσοστό 5,8% του συνόλου των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς 

τη σύσταση γιατρού τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους (0,6% ηλικίας 13-14 ετών,  8,2% ηλικίας 

15-16 ετών και 6,9% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 13-14 

ετών και των άλλων δύο ηλικιακών ομάδων). Το 5,2% των αγοριών και το 6,4% των κοριτσιών 
ανέφεραν αυτή τη συμπεριφορά. 

 

 

Σύγκριση του Ν. Βοιωτίας με τους άλλους νομούς της Στερεάς Ελλάδας 
και με το εθνικό δείγμα 

 

Σε γενικές γραμμές ο Ν. Βοιωτίας δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές συγκριτικά με τους 

νομούς Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας αναφορικά με τη χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών. Εξαίρεση αποτελεί το σημαντικά υψηλότερο ποσοστό μαθητών που 

καπνίζουν (≥1 φορά τον τελευταίο μήνα) στο νομό αυτό συγκριτικά με το Ν. Φθιώτιδας 

(Χάρτες 1-16). 

 

Συγκριτικά με το εθνικό δείγμα, ο Ν. Βοιωτίας βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο στην πλειονότητα 
των συμπεριφορών που σχετίζονται με χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Γράφημα Β7 και 

Χάρτες 1-16). Ωστόσο, υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται σε αυτό το νομό σχετικά με το 

κάπνισμα (≥1 φορά τον τελευταίο μήνα) και την υπερβολική χρήση αλκοόλ (5 ποτά στη σειρά 

τουλάχιστον 1 φορά το μήνα), ενώ χαμηλότερα είναι στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης 

ουσίας (μαθητές 15-19 ετών), κάνναβης  (≥1 φορά στη ζωή τους) όπως και στη χρήση 

εισπνεόμενων ουσιών (Γράφημα Β7 και Χάρτες 1-16). 

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Ν. Βοιωτίας κατατάσσεται στους 6 νομούς με τα υψηλότερα ποσοστά 

μαθητών που καπνίζουν καθημερινά όπως και βαριά, ενώ στους 8 νομούς με τα χαμηλότερα 

ποσοστά βρίσκεται αναφορικά με τη χρήση εισπνεόμενων ουσιών και τη χρήση ηρεμιστικών ή 

υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού. 
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Γράφημα Β7: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Βοιωτίας σε σύγκριση με το εθνικό 
δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%)
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Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα
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Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*
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Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)
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Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

*Περιλαμβάνονται: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, LSD, μαγικά μανιτάρια, ηρωίνη, GHB

Ν. Βοιωτίας
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Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
 

 

Στο Ν. Γρεβενών συμμετείχε στην 

έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο 

δείγμα 9 σχολικών μονάδων από όλον 

το νομό: 4 Γυμνάσια και 5 

Λύκεια/ΕΠΑΛ. Κανένα σχολείο δεν 

αρνήθηκε τη συμμετοχή στην έρευνα. 

713 μαθητές συμμετείχαν στην 

έρευνα (ποσοστό συμμετοχής 90,8%): 

344 αγόρια (48,2%) και 369 κορίτσια 

(51,8%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 15 

ερωτηματολογίων ως άκυρων (2%), 

εξαιτίας κυρίως του μεγάλου 

ποσοστού ασυμπλήρωτων ερωτήσεων 

και συστηματικών ασυνεπειών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας 

βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 698 

ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα 

αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση καπνού, οινοπνευματωδών και 

παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Γρεβενών. Τα στοιχεία για το σύνολο των μαθητών 

του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β8 μαζί με τα αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ 

μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα 

Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 6 μαθητές (16,2%) που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρει ότι κάπνισε 

(≥1 φορά) τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει 

καθημερινά) είναι 1 στους 10 (9,8%), ενώ ένας στους 26 (3,9%) είναι βαρύς καπνιστής, 

καπνίζει δηλαδή τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα. 

Φύλο: Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στο κάπνισμα, 
ανεξαρτήτως συχνότητας καπνίσματος (για παράδειγμα, 10,6% και 9,1% για αγόρια και 

κορίτσια, αντίστοιχα, για το συστηματικό κάπνισμα).  

Ηλικία: Ένας στους 32 μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (3,1%), ένας στους 9 ηλικίας 15-16 ετών 

(11,4%) και ένας στους τρεις ηλικίας 17-18 (32,2%) ετών καπνίζει. Ποσοστό 0,8% των μαθητών 

ηλικίας 13-14 ετών καπνίζει συστηματικά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους μεγαλύτερους 

μαθητές ανέρχεται στο 5,3% και 22,3% για τους μαθητές 15-16 ετών και 17-18 ετών 
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αντίστοιχα. Ποσοστό 3,0% των 15χρονων και 16χρονων καπνίζουν βαριά ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό για τους 17χρονους και 18χρονους μαθητές ανέρχεται στο 8,3% (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ και των τριών ηλικιακών ομάδων). 

 

Οινοπνευματώδη ποτά 

Σύνολο: Τρεις στους πέντε μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (58,7%) καταναλώνουν 
κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ένας στους 8 (12,4%) 

τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Ένας στους δύο μαθητές (47,8%) άνω των 14 ετών ήπιε 

τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα πριν από την έρευνα, ενώ ένας 

στους 6 μαθητές όλων των ηλικιών (15,6%) έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. 

Φύλο: Αγόρια και κορίτσια δεν διαφέρουν σημαντικά όσον αφορά την κατανάλωση 

οινοπνευματωδών ποτών και τη μέθη. Εξαίρεση αποτελεί η υπερβολική κατανάλωση 

(περισσότερα από 5 ποτά στη σειρά), στην οποία το ποσοστό των αγοριών είναι σημαντικά 

υψηλότερο από εκείνο των κοριτσιών (54,0% και 41,5%, αντίστοιχα).  

Ηλικία: Ένας στους τέσσερις μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (26,8%), δύο στους τρεις ηλικίας 15-
16 ετών (64,5%) και τέσσερις στους πέντε 17-18 ετών (82,4%) καταναλώνουν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τα ποσοστά για κατανάλωση 

οινοπνευματωδών ποτών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα για τις 3 ηλικιακές ομάδες 

ανέρχονται στο 2,4%, 8,8% και 25,6%, αντίστοιχα (στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ και 

των τριών ηλικιακών ομάδων). 

Ένας στους τρεις μαθητές ηλικίας 15-16 ετών (38,6%) και ένας στους δύο ηλικίας 17-18 ετών 

(56,9%) πίνει τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. Ποσοστό 2,7% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, 
10,8% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 32,1% των μαθητών ηλικίας 17-18 ετών έχουν 

μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους.  

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό μικρότερο του 1,0% των μαθητών ηλικίας 13-14 που 

συμμετείχαν στην έρευνα, έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης (κάνναβη ή/και 

έκσταση)τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, χωρίς να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο 

φύλων. 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 14 μαθητές (4,1%) ηλικίας 15-16 ετών και ένας στους δέκα 

ηλικίας 17-18 ετών (10,0%) που συμμετείχαν στην έρευνα έχει κάνει χρήση οποιασδήποτε 

παράνομης ουσίας (κάνναβη, ηρωίνη, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, έκσταση, LSD, μαγικά 

μανιτάρια, GHB) χωρίς να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Ποσοστό 3,8% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση 

κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 2,5% αναφέρουν χρήση περισσότερες 

από 3 φορές στη ζωή τους. 

Φύλο: Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στη χρήση κάνναβης, 

ανεξαρτήτως συχνότητας. 
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Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 13-14 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη 

ζωή τους σε ποσοστό 0,8%, οι μαθητές ηλικίας 15-16 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης 

τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε ποσοστό 3,2% και χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε 

ποσοστό 2,0% ενώ εκείνοι ηλικίας 17-18 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία 

φορά στη ζωή τους σε ποσοστό 7,1% και χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 5,4% 
(στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ των εφήβων ηλικίας 17-18 ετών και εκείνων 

ηλικίας 13-14 ετών). 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον μία φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 
την έρευνα, έκαναν χρήση κάνναβης το 2,8% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 6,7% 

εκείνων ηλικίας 17-18 ετών. Τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα χρήση κάνναβης 

αναφέρουν ποσοστό 2,0% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 3,9% των μαθητών ηλικίας 17-

18 ετών. Αγόρια και κορίτσια δεν διαφέρουν σημαντικά ούτε στην πρόσφατη χρήση κάνναβης. 

 

Έκσταση 

Ποσοστό 0,7% των μαθητών όλων των ηλικιών έχουν κάνει χρήση της ουσίας έκσταση, αγόρια 

και κορίτσια σε παρόμοια ποσοστά και χωρίς να παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των τριών ηλικιακών ομάδων.  

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 10 μαθητές όλων των ηλικιών (10,2%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. 

κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, χωρίς να παρατηρούνται σημαντικές 

διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών (11,0% και 9,4%, αντίστοιχα). Οι μαθητές 13-14 ετών 

αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών σε ποσοστό 7,9%, εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών σε 

ποσοστό 9,1% και εκείνοι ηλικίας 17-18 ετών σε ποσοστό 13,4%. 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά:  

Ποσοστό 6,3% των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 
γιατρού (το 1,2% ηλικίας 13-14 ετών, το 11,3% ηλικίας 15-16 ετών και το 6,7% ηλικίας 17-18 

ετών). Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στη χρήση ηρεμιστικών/ 

υπνωτικών 

 

 

Σύγκριση του N. Γρεβενών με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και με 
το εθνικό δείγμα 

Συγκριτικά με τους υπόλοιπους νομούς της Δυτικής Ελλάδας τα ποσοστά του Ν. Γρεβενών για 
τη χρήση όλων των εξαρτησιογόνων ουσιών είναι παρόμοια με εκείνα των υπόλοιπων νομών 

της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Χάρτες 1-16). 

 

Συγκριτικά με το σύνολο της χώρας, οι μαθητές στο Ν. Γρεβενών αναφέρουν ότι καπνίζουν και 

ότι έχουν κάνει χρήση κάνναβης και της ουσίας έκσταση σε χαμηλότερο ποσοστό συγκριτικά 
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με τους μαθητές στο σύνολο της χώρας. Μάλιστα, ο Ν. Γρεβενών έχει το μικρότερο ποσοστό 

στη χρήση κάνναβης στη χώρα, όσον αφορά τη χρήση από τους εφήβους τουλάχιστον μία 

φορά στη ζωή τους (Γράφημα Β8 και Χάρτες 1-16). 

Όσον αφορά τα οινοπνευματώδη ποτά,  τις εισπνεόμενες ουσίες και τα ηρεμιστικά/υπνωτικά 

χωρίς συνταγή γιατρού, τα ποσοστά χρήσης των εφήβων στο Ν. Γρεβενών είναι παρόμοια με 
εκείνα των εφήβων στο σύνολο της χώρας. Εξετάζοντας, όμως, ξεχωριστά τις διαφορετικές 

ηλικιακές ομάδες οι μαθητές ηλικίας 17-18 ετών στο Ν. Γρεβενών έχουν το δεύτερο 

υψηλότερο ποσοστό στη χώρα όσον αφορά την υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών 

ποτών (τουλάχιστον 5 ποτών στη σειρά).  

 

Γράφημα Β8: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Γρεβενών σε σύγκριση με το εθνικό 

δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%) 

7,3

11,5

2

6,3

10,4

5,6

9,8

15,2

20,3

15,6

2,3

6,2

14,1

11,3

60,8

45,1

13,3

0,7

0,8

10,2

6,3

3

2,5

7,2

12,4

58,7

3,9

47,8

4,7

9,8

3,8

16,2

0 10 20 30 40 50 60 70

Ηρεμιστικά ή υπνωτικά (χωρίς τη σύσταση γιατρού),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

* Περιλαμβάνονται οι ουσίες: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κράκ, αμφεταμίνες, LSD ή άλλα παραισθησιογόνα,"μαγικά 

μανιτάρια", GHB, και ηρωίνη

Ν. Γρεβενών

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
 

 

Στο Ν. Δωδεκανήσου συμμετείχε 

στην έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο 

δείγμα 11 σχολικών μονάδων από 

όλον το νομό: 6 Γυμνάσια και 5 

Λύκεια/ΕΠΑΛ. Κανένα σχολείο δεν 

αρνήθηκε τη συμμετοχή στην 

έρευνα. 

650 μαθητές συμμετείχαν στην 

έρευνα (ποσοστό συμμετοχής 

83,3%): 352 αγόρια (54,2%) και 298 
κορίτσια (45,8%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 14 

ερωτηματολογίων ως άκυρων 

(1,9%), εξαιτίας κυρίως του μεγάλου 

ποσοστού ασυμπλήρωτων 

ερωτήσεων και συστηματικών 

ασυνεπειών. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας βασίστηκαν τελικά στα 
στοιχεία 636 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Δωδεκανήσου. Τα 

στοιχεία για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β9 μαζί με τα 

αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 6 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (18,7%) ανέφερε ότι κάπνισε τον 

τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Ένας στους 8 μαθητές (12,9%) είναι συστηματικός 

καπνιστής (καπνίζει καθημερινά), ενώ βαρύς καπνιστής (καπνίζει τουλάχιστον μισό πακέτο 
τσιγάρα την ημέρα) είναι ο 1 στους 22 (4,5%). 

 

Φύλο: Σημαντικά υψηλότερα ποσοστά κοριτσιών από αγοριών καπνίζουν και συγκεκριμένα, 

τον τελευταίο μήνα κάπνισαν το 23% των κοριτσιών και το 14,9% των αγοριών, ενώ 

καθημερινά καπνίζουν το 16,1% και το 10,2% αντίστοιχα. Βαριά καπνίζουν το 4,1% των 

αγοριών και το 5% των κοριτσιών. 
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Ηλικία: Έχουν καπνίσει τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα το 6,4% των εφήβων ηλικίας 

13-14 ετών, 1 στους 7 ηλικίας 15-16 ετών (15,7%) και σχεδόν 1 στους 3 μαθητές ηλικίας 17-18 

ετών (30,6%) (στατιστικά σημαντικές διαφορές όλων των ηλικιακών ομάδων). Καθημερινά 

καπνίζουν το 3,9% των μαθητών 13-14 ετών, 1 στους 12 ηλικίας 15-16 ετών (9%), και 1 στους 5 

εκείνων ηλικίας 17-18 ετών (22,8%) (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 17-18 ετών 
και των άλλων ηλικιακών ομάδων). Καπνίζουν τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα το 

1% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 3,2% ηλικίας 15-16 ετών και το 7,9% ηλικίας 17-18 

ετών (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 13-14 ετών και 17-18 ετών).  

 

Οινοπνευματώδη 

Σύνολο:  Δύο στους 3 μαθητές του συνόλου των συμμετεχόντων (62%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα και περίπου ο 1 στους 7 
(14,2%) τουλάχιστον 10 φορές εκείνο τον τελευταίο μήνα. Ένας στους 7 μαθητές που 

συμμετείχαν στην έρευνα (14,5%) αναφέρουν ότι έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή 

τους. Οι μισοί μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (49,4%) ήπιαν 5 ή περισσότερα ποτά στη σειρά 

τουλάχιστον 1 φορά το μήνα πριν από την έρευνα (υπερβολική χρήση). 

 

Φύλο: Η πλειονότητα των αγοριών (61,7%) και των κοριτσιών (62,4%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα, αλλά το ίδιο διάστημα 

περισσότερα αγόρια (17,3%) ήπιαν τουλάχιστον 10 φορές από ό,τι κορίτσια (10,6%) 

(στατιστικά σημαντική διαφορά). Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους το 16,3% 
των αγοριών και το 12,4% των κοριτσιών (13%). Τουλάχιστον 1 φορά μέσα στον τελευταίο 

μήνα έκαναν υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών περισσότερα από τα μισά αγόρια 

ηλικίας 15-19 ετών (53,6%) και το 44,7% των κοριτσιών αντίστοιχων ηλικιών. 

 

Ηλικία:  Ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα οι 2 

στους 5 εφήβους ηλικίας 13-14 ετών (41%) και η πλειονότητα των μαθητών των άλλων δύο 

ηλικιακών ομάδων (62,1% ηλικίας 15-16 ετών και 78,7% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές όλων των ηλικιακών ομάδων). Σε ποσοστό 5,1% οι μαθητές ηλικίας 13-

14 ετών, 14,4% ηλικίας 15-16 ετών και 19,3% ηλικίας 17-18 ετών ήπιαν οινοπνευματώδη 

τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα (στατιστικά σημαντικά 

διαφορές μόνο μεταξύ 13-14 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). Έχουν μεθύσει 

τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους το 5% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, σχεδόν 1 στους 10 

εφήβους ηλικίας 15-16 ετών (10,4%) και 1 στους 4 ηλικίας 17-18 ετών (27%) (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ των 17-18 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). Έκαναν 

υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα το 48,4% 

των εφήβων ηλικίας 15-16 ετών και οι μισοί ηλικίας 17-18 ετών (50%). 

 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 2% των εφήβων 13-14 ετών ανέφεραν ότι έχουν κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης ή/και έκσταση) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή 

τους. Μόνο αγόρια ανέφεραν αυτή τη συμπεριφορά (3,5%). 
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Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 13 εφήβους ηλικίας 15-16 ετών (8%) και 1 στους 7 ηλικίας 

17-18 ετών (14,4%) έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης, ηρωίνης, 

κοκαΐνης, αμφεταμίνες, κρακ, έκσταση, LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον 1 φορά στη 

ζωή τους. Τα αγόρια (15,4%) σε διπλάσιο ποσοστό από τα κορίτσια (7,4%) αναφέρουν χρήση 
οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους). 

 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 6,2% του συνόλου 

των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα, και τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει στη ζωή 

τους το 4,5%.  

 

Φύλο: Το 7,8% των αγοριών και το 4,3% των κοριτσιών έχουν κάνει χρήση κάνναβης 

τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους, και τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει στη ζωή τους το 5% 

και το 3,9% αντίστοιχα. 

 

Ηλικία: Χρήση κάνναβης παρατηρείται κυρίως μεταξύ των μαθητών ηλικίας άνω των 16 ετών, 

ενώ μεταξύ εκείνων που είναι 13-16 ετών τα ποσοστά δεν ξεπερνούν το 4%. Αναλυτικότερα, 

τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους έχουν κάνει χρήση κάνναβης το 2% των εφήβων ηλικίας 13-

14 ετών, το 4% ηλικίας 15-16 ετών και το 11,1% ηλικίας 17-18 ετών. Τουλάχιστον 3 φορές στη 

ζωή τους έχουν κάνει χρήση κάνναβης το 2% εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, 1,8% ηλικίας 15-16 
ετών και το 9% εκείνων ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 17-

18 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων και στις δύο προαναφερθείσες συμπεριφορές). 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 

την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 2,8% των εφήβων ηλικίας 15-16 ετών και το 10,2% 

ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών των ηλικιακών ομάδων). Τον 

τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά το 3,3% των 

μαθητών 15-16 ετών και το 5,3% εκείνων 17-18 ετών.  Δε διαφέρουν σημαντικά τα δύο φύλα 

στην πρόσφατη χρήση κάνναβης ( ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο: 7,7% των αγοριών και 5,7%  

των κοριτσιών, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα: 5% και 4,2% αντίστοιχα). 

 

 

Έκσταση 

Σε ποσοστό 2,1% οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν ότι έχουν κάνει χρήση 

της ουσίας έκσταση τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους, με σημαντικά υψηλότερο το ποσοστό 

των αγοριών (3,2% των αγοριών έναντι 0,8% των κοριτσιών). 
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Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

 

Ένας στους 9 μαθητές του συνόλου των συμμετεχόντων (11,7%) έχει κάνει χρήση 

εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (το 10% ηλικίας 

13-14 ετών, το 11,2% ηλικίας 15-16 ετών και το 11,6% ηλικίας 17-18 ετών). Δε διαφέρουν 

σημαντικά τα δύο φύλα σε αυτή τη συμπεριφορά (11,8% των αγοριών και 11,6% των 

κοριτσιών). 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

 

Ποσοστό 9% του συνόλου των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη 

σύσταση γιατρού τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους (το 4,9% ηλικίας 13-14 ετών, το 11,6% 

ηλικίας 15-16 ετών και το 9,4% ηλικίας 17-18 ετών). Παρόμοιο ποσοστό αγοριών (8,7%) και 

κοριτσιών (9,4%) έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού. 

 

 

Σύγκριση του Ν. Δωδεκανήσου με το Ν. Κυκλάδων και με το εθνικό 
δείγμα 

 

Σε επίπεδο περιφέρειας νοτίου Αιγαίου, τα ποσοστά των μαθητών του Ν. Δωδεκανήσου 

αναφορικά με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών δε διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα 
των μαθητών του Ν. Κυκλάδων (Χάρτες 1-16).  

 

Συγκριτικά με το εθνικό δείγμα, ο Ν. Δωδεκανήσου βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο στην 

πλειονότητα των συμπεριφορών που σχετίζονται με χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Γράφημα 

Β9 και Χάρτες 1-16).  Εντούτοις, υψηλότερο είναι το ποσοστό των μαθητών στο Ν. 

Δωδεκανήσου που έκαναν υπερβολική χρήση αλκοόλ σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό 

της χώρας, ενώ αντίθετα χαμηλότερα είναι στο νομό αυτό τα ποσοστά που έχουν κάνει χρήση 

κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο όπως και χρήση οποιασδήποτε παράνομης 

ουσίας (Γράφημα Β9 και Χάρτες 1-16).  

 

Ο Ν. Δωδεκανήσου κατατάσσεται στους 10 νομούς με τα υψηλότερα ποσοστά αναφορικά με 

τη συχνή κατανάλωση οινοπνευματωδών (≥10 φορές τον τελευταίο μήνα) και την υπερβολική 

κατανάλωση οινοπνευματωδών στους μαθητές 15-19 ετών. Επίσης, στην 5η υψηλότερη θέση 

βρίσκεται ο νομός αυτός στη χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού. 



 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 
149 

Γράφημα Β9: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Δωδεκανήσου σε σύγκριση με το 
εθνικό δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%)
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Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

*Περιλαμβάνονται: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, LSD, μαγικά μανιτάρια, ηρωίνη, GHB

Ν. Δωδεκανήσου

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΕΒΡΟΥ 
 

Στο Ν. Έβρου συμμετείχε στην έρευνα 

ESPAD του 2011 τυχαίο δείγμα 12 

σχολικών μονάδων από όλον το νομό: 6 
Γυμνάσια και 6 Λύκεια/ΕΠΑΛ. Κανένα 

σχολείο δεν αρνήθηκε τη συμμετοχή 

στην έρευνα. 

690 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα 

(ποσοστό συμμετοχής 88,6%): 355 

αγόρια (51,4%) και 335 κορίτσια (48,6%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 24 

ερωτηματολογίων ως άκυρων (3,4%), 
εξαιτίας κυρίως του μεγάλου ποσοστού 

ασυμπλήρωτων ερωτήσεων και 

συστηματικών ασυνεπειών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν 

τελικά στα στοιχεία 666 

ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα 

αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση καπνού, οινοπνευματωδών και 

παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Έβρου. Τα στοιχεία για το σύνολο των μαθητών του 
νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β10 μαζί με τα αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί 

με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα 

Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 5 μαθητές (22,0%) που συμμετείχε στην έρευνα αναφέρει ότι κάπνισε (≥1 

φορά) τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει 

καθημερινά) είναι 1 στους 6 (15,7%), ενώ ένας στους 13 (7,6%) είναι βαρύς καπνιστής, 

καπνίζει δηλαδή τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα. 

Φύλο: Αγόρια και κορίτσια καπνίζουν σε παρόμοια ποσοστά (24,5% και 19,4%, αντίστοιχα). 
Εντούτοις, όσον αφορά το συστηματικό κάπνισμα τα αγόρια καπνίζουν σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό από ό,τι τα κορίτσια (18,6% και 12,8% για τα αγόρια και τα κορίτσια, 

αντίστοιχα). Το ίδιο ισχύει και για το βαρύ κάπνισμα (9,7% και 5,5% για τα αγόρια και τα 

κορίτσια, αντίστοιχα).  

Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 15-18 ετών καπνίζουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 

συγκριτικά με τους μικρότερους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, ένας στους 12 (8,4%) μαθητές 

ηλικίας 13-14 ετών και ένας στους τέσσερις ηλικίας 15-16 ετών (26,4%) και ηλικίας 17-18 
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(25,9%) ετών καπνίζουν. Ποσοστό 3,5% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών καπνίζουν 

συστηματικά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους μεγαλύτερους μαθητές ανέρχεται στο 19,0% 

και 18,5% για τους μαθητές 15-16 ετών και 17-18 ετών, αντίστοιχα. Ποσοστό 8,9% των 

15χρονων και 16χρονων καπνίζουν βαριά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 17χρονους και 

18χρονους μαθητές είναι 7,9%.  

Όσον αφορά τους μαθητές άνω των 18 ετών, ένας στους δύο (48,8 %) καπνίζει συστηματικά 

και ένας στους τρεις (36,6%) καπνίζει βαριά. 

 

Οινοπνευματώδη ποτά 

Σύνολο: Δύο στους τρεις μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (67,1%) πίνουν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον  ,μία φορά το μήνα και ένας στους έξι (16,1%) 

τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Ένας στους 5 μαθητές (19,5%) έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 
φορές στη ζωή του, ενώ ένας στους δύο μαθητές 15-19 ετών (54,1%) ήπιε τουλάχιστον 5 ποτά 

στη σειρά τουλάχιστον μία φορά το μήνα πριν από την έρευνα. 

Φύλο: Τα αγόρια πίνουν οινοπνευματώδη ποτά σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά 
με τα κορίτσια ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της κατανάλωσης. Έτσι, ποσοστό 72,8% των 

αγοριών αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον μία φορά το μήνα, έναντι 

του 61,1% των κοριτσιών και ποσοστό 21,3% των αγοριών έναντι του 10,6% των κοριτσιών 

αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Τα αγόρια μεθούν 

(τουλάχιστον 3 φορές σε ολόκληρη τη ζωή τους) σε ποσοστό 22,7% έναντι του 16,3% των 

κοριτσιών. Μεταξύ των εφήβων ηλικίας 15-19 ετών τα αγόρια αναφέρουν σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό ότι πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά (60,1% και 47,6%, αντίστοιχα).  

Ηλικία: Όσον αφορά την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, στατιστικά σημαντικές 
διαφορές παρατηρούνται μεταξύ των μαθητών 15-18 ετών και των μικρότερων. Πιο 

συγκεκριμένα, δύο στους πέντε μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (42,6%), τρεις στους τέσσερις 

ηλικίας 15-16 ετών (78,2%) και οχτώ στους δέκα 17-18 ετών (80,1%) καταναλώνουν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τα ποσοστά για κατανάλωση 

οινοπνευματωδών ποτών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα για τις 3 ηλικιακές ομάδες 

ανέρχονται στο 5,8%, 16,8% και 25,3%, αντίστοιχα.  

Σχεδόν ένας στους δύο μαθητές ηλικίας 15-16 ετών (52,4%) και ηλικίας 17-18 ετών (53,2%) 

πίνει τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. Σημαντικά υψηλότερο ποσοστό μαθητών ηλικίας 17-18 

ετών (33,3%) από ό,τι ηλικίας 15-16ετών (16,8%) και 13-14 ετών (5,8%) έχουν μεθύσει 

τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους.  

Όσον αφορά τους μαθητές άνω των 18 ετών, πίνουν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό 
τουλάχιστον μία φορά το μήνα σε ποσοστό 76,2% και τουλάχιστον 10 φορές το μήνα σε 

ποσοστό 21,4%. Ακόμα, δύο στους τρεις (65,1%) πίνουν τουλάχιστον πέντε ποτά στη σειρά 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα και σχεδόν δύο στους πέντε (37,2%) αναφέρουν ότι έχουν 

μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 1,8% των μαθητών ηλικίας 13-14, όλοι αγόρια, που 

συμμετείχαν στην έρευνα, έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης (κάνναβης ή/και 

έκσταση) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. 
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Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 7 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (14,6%) έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη, ηρωίνη, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια (21,2% και 7,6%, αντίστοιχα). 

Ποσοστό 13,1% ηλικίας 15-16 ετών και 9,5% ηλικίας 17-18 ετών έχουν κάνει χρήση 
οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. Περισσότεροι από δύο στους πέντε μαθητές άνω των 18 

ετών (44,2%) αναφέρουν χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας τουλάχιστον μία φορά στη 

ζωή τους. 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Ποσοστό 8,5% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση 

κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 4,4% αναφέρουν χρήση περισσότερες 

από 3 φορές στη ζωή τους. 

Φύλο: Τα αγόρια αναφέρουν χρήση κάνναβης σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από ό,τι τα 
κορίτσια (για παράδειγμα, 11,8 % και 5,1% για χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά σε 

ολόκληρη τη ζωή τους για αγόρια και κορίτσια, αντίστοιχα). 

Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 17-18 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη 

ζωή τους σε ποσοστό 8,6 % και εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών σε ποσοστό 9,7%. Για χρήση 

κάνναβης τουλάχιστον 3 φορές σε ολόκληρη της ζωή τους, τα ποσοστά για τις παραπάνω 

ηλικιακές ομάδες είναι 4,4% και 4,3%, αντίστοιχα.  

Δύο στους πέντε μαθητές άνω των 18 ετών (39,5%) αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον 

μία φορά στη ζωή τους και ένας στους τέσσερις (25,6%) τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών):  Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 
την έρευνα, έκαναν χρήση κάνναβης ποσοστό 9,0% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 6,9% 

εκείνων ηλικίας 17-18 ετών. Τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα χρήση κάνναβης 

αναφέρουν ποσοστό 3,0% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 4,2% των μαθητών ηλικίας 17-

18 ετών.  

Ένας στους 4 μαθητές άνω των 18 ετών (23,8%) αναφέρει χρήση κάνναβης τον τελευταίο 

χρόνο πριν από την έρευνα και ποσοστό 11,9% χρήση κάνναβης τον τελευταίο μήνα πριν από 

την έρευνα. 

 

Έκσταση 

Ποσοστό 2,2% των μαθητών όλων των ηλικιών έχουν κάνει χρήση έκσταση, τα αγόρια σε 

σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια (3,3% και 1,0%, αντίστοιχα). 

 

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 8 μαθητές όλων των ηλικιών (13,3%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. 

κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε ποσοστό 14,7% και τα 

κορίτσια σε ποσοστό 11,8%. Οι μαθητές 13-14 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών 
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σε ποσοστό 4,9%, εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών σε ποσοστό 19,4%, και εκείνοι ηλικίας 17-18 

ετών σε ποσοστό 15,4%. Οι μαθητές ηλικίας άνω των 18 ετών αναφέρουν χρήση 

εισπνεόμενων ουσιών σε ποσοστό 16,2%. 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

Ποσοστό 7,0% των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 
γιατρού (το 3,6% ηλικίας 13-14 ετών, το 8,6% ηλικίας 15-16 ετών και το 5,9% ηλικίας 17-18 

ετών). Οι μαθητές ηλικίας άνω των 18 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών σε 

ποσοστό 20,9%. Τα αγόρια αναφέρουν χρήση ηρεμιστικών/ υπνωτικών σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια (9,2% και 4,7%, αντίστοιχα).  

 

Σύγκριση του Ν. Έβρου με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης και με το εθνικό δείγμα 

 

Συγκριτικά με τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης τα ποσοστά 

του Ν. Έβρου για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών δεν διαφέρουν σημαντικά, με εξαίρεση το 

κάπνισμα, στο οποίο είναι σημαντικά χαμηλότερα (Χάρτες 1-16).  

 

Τα ποσοστά για τη χρήση των περισσότερων εξαρτησιογόνων ουσιών από τους εφήβους στο 
Ν. Έβρου δεν παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις από εκείνα του εθνικού δείγματος, με 

εξαίρεση την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών στην οποία οι έφηβοι του Ν. Έβρου έχουν 

υψηλότερα ποσοστά από τους εφήβους στο εθνικό δείγμα (Χάρτες 1-16 και Γράφημα Β10). Οι 

οποιεσδήποτε συγκρίσεις, όμως, θα πρέπει να γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή αφού το ποσοστό 

μαθητών άνω των 18 ετών που συμμετείχαν στην έρευνα στο Ν. Έβρου είναι υψηλότερο 

(6,7%) από το αντίστοιχο του εθνικού δείγματος (3,8%).  

 

Συγκρίνοντας, ωστόσο, ξεχωριστά τα ποσοστά των τριών άλλων ηλικιακών ομάδων του Ν. 

Έβρου με τα αντίστοιχα του εθνικού δείγματος παρατηρείται ότι οι έφηβοι 13-14 ετών και 

εκείνοι 15-16 ετών έχουν από τα υψηλότερα ποσοστά στη χώρα τόσο στο κάπνισμα όσο και 
στην κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι τα ποσοστά των 

εφήβων ηλικίας 17-18 στο Ν. Έβρου για το κάπνισμα είναι χαμηλότερα από εκείνα των 

συνομηλίκων τους στο εθνικό δείγμα.  
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Γράφημα Β10: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Έβρου σε σύγκριση με το εθνικό 

δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%) 
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Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

* Περιλαμβάνονται οι ουσίες: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κράκ, αμφεταμίνες, LSD ή άλλα παραισθησιογόνα,"μαγικά 

μανιτάρια", GHB, και ηρωίνη

Ν. Έβρου

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 
 

Στο Ν. Ευβοίας συμμετείχε στην 
έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο 

δείγμα 11 σχολικών μονάδων από 

όλον το νομό: 6 Γυμνάσια και 5 

Λύκεια/ΕΠΑΛ. Κανένα σχολείο δεν 

αρνήθηκε τη συμμετοχή στην 

έρευνα. 

610 μαθητές συμμετείχαν στην 

έρευνα (ποσοστό συμμετοχής 

86,6%): 296 αγόρια (48,5%) και 

314 κορίτσια (51,5%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων οδήγησε στον 

αποκλεισμό 26 ερωτηματολογίων 

ως άκυρων (4%), εξαιτίας κυρίως 

του μεγάλου ποσοστού 

ασυμπλήρωτων ερωτήσεων και 

συστηματικών ασυνεπειών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας 

βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 
584 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα 

αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση καπνού, οινοπνευματωδών και 

παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Ευβοίας. Τα στοιχεία για το σύνολο των μαθητών του 

νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β11 μαζί με τα αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί 

με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα 

Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 6 μαθητές (17%) που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφερε ότι  κάπνισε τον 

τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Ένας στους 10 μαθητές (10,8%) είναι συστηματικός 

καπνιστής (καπνίζει καθημερινά), και το 4,2% καπνίζουν βαριά (τουλάχιστον μισό πακέτο 

τσιγάρα την ημέρα). 

 

Φύλο: Τον τελευταίο μήνα κάπνισαν το 19,3% των αγοριών και το 14,9% των κοριτσιών, ενώ 

καθημερινά καπνίζουν το 12,1% και το 9,6% αντίστοιχα. Βαριά καπνίζουν το 5,3% των αγοριών 

και το 3,2% των κοριτσιών. 
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Ηλικία: Έχουν καπνίσει τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα το 7,9% των εφήβων ηλικίας 

13-14 ετών, 1 στους 7 ηλικίας 15-16 ετών (14,4%) και το 23,8% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά 

σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 ετών και 17-18 ετών). Καθημερινά καπνίζουν το 6,8% 

των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, το 8,3% ηλικίας 15-16 ετών και 1 στους 8 εφήβους 17-18 

ετών (13,6%). Καπνίζουν τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα το 2,1% των εφήβων 
ηλικίας 13-14 ετών, 2% ηλικίας 15-16 ετών και 6,3% ηλικίας 17-18 ετών. 

 

Οινοπνευματώδη 

Σύνολο: Τρεις στους 5 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (59,6%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα και 1 στους 10 (10,3%) ήπιε 

τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα. Σε ποσοστό 11,8% οι μαθητές που συμμετείχαν 

στην έρευνα ανέφεραν ότι έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους. Δύο στους 5 
μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (41,1%) ήπιαν 5 ή περισσότερα ποτά στη σειρά τουλάχιστον 1 

φορά το μήνα πριν από την έρευνα (υπερβολική χρήση). 

 

Φύλο: Η πλειονότητα των αγοριών (62,4%) και των κοριτσιών (56,9%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα. Σε ποσοστό 13,2% τα αγόρια και 7,5% τα κορίτσια 

ανέφεραν ότι ήπιαν τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα (στατιστικά σημαντική 

διαφορά), και σε ποσοστό 14,4% και 9,3% αντίστοιχα ότι έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές 

στη ζωή τους. Ήπιαν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά τον τελευταίο μήνα  σχεδόν 1 στα 2 αγόρια 

και 2 στα 5 κορίτσια ηλικίας 15-19 ετών (46,1% και 36,6% αντίστοιχα). 

 

Ηλικία:  Ήπιαν τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα το 30,5% των εφήβων ηλικίας 13-14 

ετών και η πλειονότητα των μαθητών των άλλων δύο ηλικιακών ομάδων (61,1% ηλικίας 15-16 

ετών και 80,7% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ και των τριών 

ηλικιακών ομάδων). Τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα ήπιαν 

κάποιο οινοπνευματώδες ποτό το 5,3% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 7,9% ηλικίας 15-16 

ετών και το 15,5% εκείνων ηλικίας 17-18 ετών. Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή 

τους το 6,4% μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, το 9,2% ηλικίας 15-16 ετών και 1 στους 6 ηλικίας 

17-18 ετών (17,1%) (στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 ετών και 17-18 ετών 

στις 2 προαναφερθείσες συμπεριφορές). Ήπιαν 5 ή περισσότερα ποτά στη σειρά τουλάχιστον 

1 φορά το μήνα  πριν από την έρευνα το 36,6% των εφήβων ηλικίας 15-16 ετών (36,6%) και το 
45,4% ηλικίας 17-18 ετών. 

 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 3,2% των εφήβων 13-14 ετών (5,5% των αγοριών και 1% των 

κοριτσιών) έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης ή/και έκσταση) 

τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους. 

 

Μαθητές 15-19 ετών: Το 7,9% των μαθητών ηλικίας 15-19 ετών έχουν κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης, αμφεταμίνες, κρακ, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια ή GHB) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους (4% ηλικίας 15-16 ετών και 
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10,7% ηλικίας 17-18 ετών). Σημαντικά υψηλότερο είναι το ποσοστό των αγοριών (12,5%) από 

των κοριτσιών (3,7%) στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 5,8% του συνόλου 
των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα, και τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει στη ζωή 

τους το 3,6%. 

 

Φύλο: Σημαντικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά των αγοριών από των κοριτσιών που έχουν 

κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή τους έστω και 1 φορά (9,3% έναντι 2,5%) ή τουλάχιστον 3 

φορές (5,9% έναντι 1,5%). 

 

Ηλικία: Τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους έχουν κάνει χρήση κάνναβης το 3,2% των μαθητών 

ηλικίας 13-14 ετών, 4% ηλικίας 15-16 ετών και 8,6% ηλικίας 17-18 ετών. Τουλάχιστον 3 φορές 

έχουν κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή τους το 1,1 των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, 1,1% 

ηλικίας 15-16 ετών και 6,9% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 

17-18 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 

την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 5,1% των μαθητών ηλικίας άνω των 14 ετών (1,7% 

ηλικίας 15-16 ετών και 6,9% ηλικίας 17-18 ετών- στατιστικά σημαντική διαφορά). Τουλάχιστον 

1 φορά τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 3,6% των 
μαθητών άνω των 14 ετών (1,1% ηλικίας 15-16 ετών και 5,1% ηλικίας 17-18 ετών). Όσον 

αφορά την πρόσφατη χρήση κάνναβης στα δύο φύλα, το 8,2% των αγοριών και το 2,2% των 

κοριτσιών έκαναν χρήση τον τελευταίο χρόνο (στατιστικά σημαντική διαφορά), και τον 

τελευταίο μήνα  έκαναν το 5,2% και το 2,2% αντίστοιχα. 

 

Έκσταση 

Χρήση της ουσίας έκσταση τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους έχουν κάνει το 1,1% των 
μαθητών (1,5% των αγοριών και 0,7% των κοριτσιών). 

 

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

 

Ένας στους 9 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (11,2%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων 

ουσιών (π.χ. κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (7,5% ηλικίας 13-14 ετών, 11% 

ηλικίας 15-16 ετών και 13,6% ηλικίας 17-18 ετών). Διπλάσιο ποσοστό αγοριών (14,9%) έχουν 

κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών από κοριτσιών (7,8%) (στατιστικά σημαντική διαφορά). 
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Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

 

Ποσοστό 7,4% του συνόλου των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς 

τη σύσταση γιατρού τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους  (2,2% ηλικίας 13-14 ετών, 7% ηλικίας 

15-16 ετών και 11,8% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 

ετών και 17-18 ετών). Το 6,4% των αγοριών και το 8,3% των κοριτσιών ανέφεραν αυτή τη 

συμπεριφορά. 

 

 

Σύγκριση του Ν. Εύβοιας με τους άλλους νομούς της Στερεάς Ελλάδας 
και με το εθνικό δείγμα 

 

Σε γενικές γραμμές, ο Ν. Εύβοιας δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από τους νομούς 

Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας αναφορικά με τη χρήση εξαρτησιογόνων 

ουσιών (Χάρτες 1-16). 

 

Συγκριτικά με το εθνικό δείγμα, ο Ν. Εύβοιας βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο στην πλειονότητα 

των συμπεριφορών που σχετίζονται με χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Γράφημα Β11 και 

Χάρτες 1-16). Ωστόσο, χαμηλότερα είναι τα ποσοστά των μαθητών στο Ν. Εύβοιας συγκριτικά 

με τα αντίστοιχα του συνόλου των μαθητών της χώρας που καπνίζουν συστηματικά, κάνουν 

υπερβολική χρήση αλκοόλ, έχουν κάνει χρήση κάνναβης έστω και 1 φορά στη ζωή τους, χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (μαθητές 15-19 ετών), και που έχουν κάνει πρόσφατα χρήση 

κάνναβης (τον τελευταίο χρόνο- μαθητές 15-19 ετών) (Γράφημα Β11 και Χάρτες 1-16). 

 

Ο Ν. Εύβοιας κατατάσσεται στους 10 νομούς με τα υψηλότερα ποσοστά στη χρήση 
οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη ή/και έκσταση) στους μαθητές 13-14 ετών. 

Αντιθέτως, στους 10 νομούς με τα χαμηλότερα ποσοστά μαθητών βρίσκεται αναφορικά με το 

βαρύ κάπνισμα, τη συχνή κατανάλωση οινοπνευματωδών (≥10 φορές το μήνα), την 

υπερβολική χρήση αλκοόλ, τη μέθη (≥3 φορές στη ζωή),  έκσταση (≥1 φορά στη ζωή), την 

πρόσφατη χρήση κάνναβης (≥1 φορά το χρόνο- μαθητές 15-19 ετών) και τη χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (μαθητές 15-19 ετών).  
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Γράφημα Β11: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Εύβοιας σε σύγκριση με το εθνικό 
δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%)
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Ηρεμιστικά ή υπνωτικά (χωρίς τη σύσταση γιατρού),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

*Περιλαμβάνονται: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, LSD, μαγικά μανιτάρια, ηρωίνη, GHB

Ν. Εύβοιας

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
 

Στο Ν. Ευρυτανίας συμμετείχε στην 
έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο 

δείγμα 8 σχολικών μονάδων από 

όλον το νομό: 4 Γυμνάσια και 4 

Λύκεια/ΕΠΑΛ. Ένα (1) σχολείο 

(12,5%) αρνήθηκε τη συμμετοχή. 

Το σχολείο αυτό αντικαταστάθηκε 

με άλλο σχολείο του νομού το 

οποίο είχε τυχαία επιλεγεί κατά τη 

δειγματοληψία ως αντικατάσταση. 

476 μαθητές συμμετείχαν στην 
έρευνα (ποσοστό συμμετοχής 

60,5%): 200 αγόρια (42%) και 276 

κορίτσια (58%). Το σχετικά υψηλό 

ποσοστό μη συμμετοχής αφορά 

αρνήσεις των μαθητών (31,2%) και 

ειδικότερα στην άρνηση των 

γονέων. 

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων οδήγησε στον 
αποκλεισμό 13 ερωτηματολογίων 

ως άκυρων (1,9%), εξαιτίας κυρίως του μεγάλου ποσοστού ασυμπλήρωτων ερωτήσεων και 

συστηματικών ασυνεπειών. Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 

463 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Ευρυτανίας. Τα 

στοιχεία για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β12 μαζί με τα 

αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 7 μαθητές (14,9%) που συμμετείχαν στην έρευνα κάπνισε τον τελευταίο 

μήνα πριν από την έρευνα. Το 8,8% είναι συστηματικοί καπνιστές (καπνίζουν καθημερινά), και 

το 3,5% καπνίζουν βαριά (τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα). 

 

Φύλο: Συγκριτικά με τα κορίτσια, σημαντικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά των αγοριών που 

ανέφεραν ότι κάπνισαν τον τελευταίο μήνα (22,9% έναντι 9,3%), όπως και ότι καπνίζουν 
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συστηματικά (13,3% έναντι 5,6%), ενώ σε παρόμοιο ποσοστό καπνίζουν βαριά (4,3% των 

αγοριών και 3% των κοριτσιών). 

 

Ηλικία: Έχουν καπνίσει τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα το 4,7% των εφήβων ηλικίας 

13-14 ετών, 13,8% ηλικίας 15-16 ετών και σχεδόν 1 στους 4 ηλικίας 17-18 ετών (23,4%) 
(στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 13-14 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). 

Καθημερινά καπνίζουν το 2% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, το 8,2% ηλικίας 15-16 ετών και 

1 στους 8 εφήβους 17-18 ετών (13,4%) (στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 

ετών και 17-18 ετών). Καπνίζουν τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα το 3,1% των 

εφήβων ηλικίας 15-16 ετών, το 5% ηλικίας 17-18 ετών και κανένας μαθητής ηλικίας 13-14 

ετών. 

 

Οινοπνευματώδη 

Σύνολο: Η πλειονότητα των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα (57,7%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα και 1 στους 9 (11%) ήπιε 

τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα. Ποσοστό 7,2% των μαθητών που συμμετείχαν στην 

έρευνα έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους. Σχεδόν 2 στους 5 μαθητές ηλικίας 

15-19 ετών (38%) ήπιαν 5 ή περισσότερα ποτά στη σειρά τουλάχιστον 1 φορά το μήνα πριν 

από την έρευνα (υπερβολική χρήση). 

 

Φύλο: Η πλειονότητα των αγοριών (60,3%) και των κοριτσιών (55,9%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα. Σε ποσοστό 15,5% τα αγόρια και 7,7% τα κορίτσια 
ήπιαν τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα (στατιστικά σημαντική διαφορά), και το 9% 

και 6% αντίστοιχα έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους. Τουλάχιστον 1 φορά 

μέσα στον τελευταίο μήνα έκαναν υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό αγοριών ηλικίας 15-19 ετών (51,1%) από ό,τι κοριτσιών (29,9%). 

 

Ηλικία: Ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα το 

29,3% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών και η πλειονότητα των μαθητών των άλλων δύο 

ηλικιακών ομάδων (62,4% ηλικίας 15-16 ετών και 79,5% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ και των τριών ηλικιακών ομάδων). Τουλάχιστον 10 φορές τον 

τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό το 4,7% των 
εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 7,6% ηλικίας 15-16 ετών και το 21,2% εκείνων ηλικίας 17-18 

ετών. Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους το 2% των μαθητών ηλικίας 13-14 

ετών, το 4% ηλικίας 15-16 ετών και ο 1 στους 7 ηλικίας 17-18 ετών (14,2%) (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 17-18 ετών και των άλλων δύο ηλικιακών ομάδων στις 2 

προαναφερθείσες συμπεριφορές). Έκαναν υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών 

τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα το 31,4% των εφήβων ηλικίας 15-16 ετών και 

σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ηλικίας 17-18 ετών (43,2%). 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Κανένας έφηβος ηλικίας 13-14 ετών δεν ανέφερε χρήση οποιασδήποτε 

παράνομης ουσίας (κάνναβης ή/και έκσταση) έστω και 1 φορά στη ζωή του. 
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Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 11 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (9,3%) έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης, αμφεταμινών, κρακ, 

έκσταση, LSD, μαγικά μανιτάρια ή GHB) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (10,2% ηλικίας 15-16 

ετών και 7,7% ηλικίας 17-18 ετών). Σημαντικά υψηλότερο είναι το ποσοστό των αγοριών 
(19,1%) από των κοριτσιών (3,1%) στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 3,8% του συνόλου 

των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα, και τουλάχιστον 3 φορές το 2,2%. 

 

Φύλο: Το 7,1% των αγοριών και το 1,5% των κοριτσιών έχουν κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή 
τους έστω και 1 φορά (στατιστικά σημαντική διαφορά) και τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει 

το 3,8% και το 1,1% αντίστοιχα. 

 

Ηλικία: Τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους έχουν κάνει χρήση κάνναβης το 4,5% των μαθητών 

ηλικίας 15-16 ετών και το 5,6% ηλικίας 17-18 ετών, αλλά κανένας από την ηλικιακή ομάδα των 

13-14 ετών. Τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή τους το 2,6% των 

εφήβων ηλικίας 15-16 ετών και το 2,7% ηλικίας 17-18 ετών, ενώ κανένας ηλικίας 13-14 ετών 

δεν ανέφερε κάτι τέτοιο. 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 
την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 5,5% των μαθητών ηλικίας άνω των 14 ετών (7,3% 

ηλικίας 15-16 ετών και 3,5% ηλικίας 17-18 ετών). Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα πριν 

από την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 3,5% των μαθητών άνω των 14 ετών (4,6 % ηλικίας 

15-16 ετών και 2% ηλικίας 17-18 ετών). Όσον αφορά την πρόσφατη χρήση κάνναβης στα δύο 

φύλα αυτών των ηλικιών, υψηλότερα είναι τα ποσοστά των αγοριών που έκαναν χρήση 

τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο (10,2%) όπως και τον τελευταίο μήνα (7,6%) πριν από 

την έρευνα συγκριτικά με τα αντίστοιχα των κοριτσιών (2,6% και 1%). 

 

Έκσταση 

Χρήση της ουσίας έκσταση τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους έχουν κάνει το 2,3% των 
μαθητών, με σημαντικά υψηλότερο το ποσοστό των αγοριών (5,2%) από των κοριτσιών (0,4%). 

 

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

 

Ένας στους 9 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (11,2%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων 

ουσιών (π.χ. κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (4,8% ηλικίας 13-14 ετών, 14,6% 

ηλικίας 15-16 ετών και 14,4% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 
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των 13-14 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). Το 13,4% των αγοριών και το 9,8% των 

κοριτσιών ανέφεραν αυτή τη συμπεριφορά. 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

 

Ποσοστό 5,8% του συνόλου των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς 

τη σύσταση γιατρού τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους (2,7% ηλικίας 13-14 ετών, 8,8% ηλικίας 

15-16 ετών και 4,7% ηλικίας 17-18 ετών). Το 7,4% των αγοριών και το 4,6% των κοριτσιών 

έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού. 

 

 

Σύγκριση του Ν. Ευρυτανίας με τους άλλους νομούς της Στερεάς Ελλάδας 
και με το εθνικό δείγμα 

 

Σε γενικές γραμμές, ο Ν. Ευρυτανίας δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από τους νομούς 

Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας και Φωκίδας αναφορικά με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών 
(Χάρτες 1-16). 

 

Συγκριτικά με το εθνικό δείγμα, ο Ν. Ευρυτανίας βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο στις μισές 

περίπου συμπεριφορές που σχετίζονται με χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ στις 

υπόλοιπες είναι  χαμηλότερα τα ποσοστά του (Γράφημα Β12 και Χάρτες 1-16). Συγκεκριμένα, 

χαμηλότερα είναι τα ποσοστά των μαθητών στο Ν. Ευρυτανίας συγκριτικά με τα αντίστοιχα 

του συνόλου των μαθητών της χώρας που καπνίζουν (≥1 φορά το μήνα, καθημερινά), κάνουν 

υπερβολική χρήση αλκοόλ, έχουν μεθύσει (≥3 φορές στη ζωή τους), έχουν κάνει χρήση 

κάνναβης έστω και 1 φορά στη ζωή τους, χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας στις ηλικίες 
13-14 ετών και 15-19 ετών, και έκαναν χρήση κάνναβης τον τελευταίο χρόνο (μαθητές 15-19 

ετών) (Γράφημα Β12 και Χάρτες 1-16). 

 

Ο Ν. Ευρυτανίας κατατάσσεται στους 10 νομούς με τα χαμηλότερα ποσοστά μαθητών στο 

καθημερινό  όπως και στο βαρύ κάπνισμα, την κατανάλωση οινοπνευματωδών (≥1 φορές το 

μήνα), την υπερβολική χρήση αλκοόλ, τη μέθη (≥3 φορές στη ζωή), τη χρήση κάνναβης (≥1 

φορά στη ζωή, ≥3 φορές στη ζωή), τη χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 

γιατρού(≥1 φορά στη ζωή), την πρόσφατη χρήση κάνναβης (≥1 φορά το χρόνο- μαθητές 15-19 

ετών) και στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (μαθητές 15-19 ετών).  
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Γράφημα Β12: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Ευρυτανίας σε σύγκριση με το εθνικό 
δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%)
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Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*
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Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)
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Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα
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Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

*Περιλαμβάνονται: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, LSD, μαγικά μανιτάρια, ηρωίνη, GHB

Ν. Ευρυτανίας

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
 

Στο Ν. Ζακύνθου συμμετείχε στην 

έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο δείγμα 

11 σχολικών μονάδων από όλον το 
νομό: 6 Γυμνάσια και 5 Λύκεια/ΕΠΑΛ. 

Ένα (1) σχολείο (9,1%) αρνήθηκε τη 

συμμετοχή. Το σχολείο αυτό 

αντικαταστάθηκε με άλλο σχολείο του 

νομού το οποίο είχε τυχαία επιλεγεί 

κατά τη δειγματοληψία ως 

αντικατάσταση. 

572 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα 

(ποσοστό συμμετοχής 92,4%): 315 

αγόρια (55,1%) και 257 κορίτσια 
(44,9%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 31 

ερωτηματολογίων ως άκυρων (5,3%), 

εξαιτίας κυρίως του μεγάλου ποσοστού 

ασυμπλήρωτων ερωτήσεων και 

συστηματικών ασυνεπειών. Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 

541 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Ζακύνθου. Τα 

στοιχεία για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β13 μαζί με τα 

αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 3 μαθητές (29,2%) που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρει ότι κάπνισε 

(≥1 φορά) τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει 

καθημερινά) είναι 1 στους 5 (19,1%), ενώ ένας στους 11 (8,7%) είναι βαρύς καπνιστής, 

καπνίζει δηλαδή τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα. 

Φύλο: Τα αγόρια καπνίζουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια 
(34,0% και 23,7%, αντίστοιχα). Όσον αφορά όμως το συστηματικό και το βαρύ κάπνισμα οι 

διαφορές μεταξύ των δύο φύλων δεν είναι στατιστικά σημαντικές (συστηματικό κάπνισμα: 

21,3% και 16,6% και βαρύ κάπνισμα: 9,7% και 7,5%, για τα αγόρια και τα κορίτσια, 

αντίστοιχα).  
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Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 17-18 ετών καπνίζουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 

συγκριτικά με τους μικρότερούς τους. Πιο συγκεκριμένα, ένας στους 12 μαθητές (8,1%) 

ηλικίας 13-14 ετών , ένας στους 5 ηλικίας 15-16 ετών (21,8%) και ένας στους τρεις ηλικίας 17-

18 (37,1%) ετών καπνίζει. Ποσοστό 3,4% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών καπνίζει 

συστηματικά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους μεγαλύτερους μαθητές ανέρχεται στο 11,1% 
και 21,9% για τους μαθητές 15-16 ετών και 17-18 ετών αντίστοιχα. Ποσοστό 3,2% των 

15χρονων και 16χρονων καπνίζουν βαριά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 17χρονους και 

18χρονους μαθητές ανέρχεται στο 9,4%  

Όσον αφορά τους μαθητές άνω των 18 ετών, τρεις στους πέντε (60,5%) καπνίζουν 

συστηματικά και ένας στους τρεις (33,2%) καπνίζει βαριά. 

 

Οινοπνευματώδη ποτά 

Σύνολο: Δύο στους τρεις μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (68,0%) πίνουν κάποιο 
οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ένας στους 9 (11,3%) τουλάχιστον 

10 φορές το μήνα. Ένας στους 7 μαθητές (15,3%) έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή 

του, ενώ σχεδόν ένας στους δύο μαθητές 15-19 ετών (45,5%) ήπιαν τουλάχιστον 5 ποτά στη 

σειρά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα πριν από την έρευνα. 

Φύλο: Τα αγόρια πίνουν οινοπνευματώδη ποτά σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά 

με τα κορίτσια, ανεξάρτητα από τη συχνότητα της κατανάλωσης. Έτσι, ποσοστό 72,3% των 

αγοριών αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον μία φορά το μήνα, έναντι 

του 63,2% των κοριτσιών και ποσοστό 15,4% των αγοριών έναντι του 6,5% των κοριτσιών 

αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Επίσης, τα αγόρια 
αναφέρουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια ότι μεθούν (19,0% 

και 11,0%, αντίστοιχα, για μέθη τουλάχιστον 3 φορές σε ολόκληρη τη ζωή τους). Μεταξύ των 

εφήβων ηλικίας 15-19 ετών τα αγόρια αναφέρουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ότι 

πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά (52,0% και 38,4%, αντίστοιχα).  

Ηλικία: Όσον αφορά την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, στατιστικά σημαντικές 

διαφορές παρατηρούνται κυρίως μεταξύ των μαθητών 17-18 ετών και των μικρότερων. Πιο 

συγκεκριμένα, δύο στους πέντε μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (44,7%), επτά στους δέκα ηλικίας 

15-16 ετών (69,3%) και οχτώ στους δέκα 17-18 ετών (81,3%) καταναλώνουν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τα ποσοστά για κατανάλωση 

οινοπνευματωδών ποτών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα για τις 3 ηλικιακές ομάδες 

ανέρχονται στο 4,4%, 7,6% και 15,2%, αντίστοιχα.  

Δύο στους πέντε μαθητές ηλικίας 15-16 ετών (43,3%) και ηλικίας 17-18 ετών (45,3%) πίνουν 
τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. Ποσοστό 3,4% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, 7,4% των 

μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και σημαντικά υψηλότερο (22,6%) των μαθητών ηλικίας 17-18 

ετών έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους.  

Όσον αφορά τους μαθητές άνω των 18 ετών, πίνουν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα σε ποσοστό79,3% και τουλάχιστον 10 φορές το μήνα σε 

ποσοστό 22,9%. Ακόμα, ένας στους δύο (50,8%) πίνει τουλάχιστον πέντε ποτά στη σειρά 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα ενώ σχεδόν δύο στους πέντε (37,8%) αναφέρουν ότι έχουν 

μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους. 
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Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 5,3% των μαθητών ηλικίας 13-14, όλοι αγόρια, που 

συμμετείχαν στην έρευνα, έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης (κάνναβης ή/και 

έκσταση) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 6 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (17,9%) έχει κάνει χρήση 
οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη, ηρωίνη, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια (23,1% και 12,0%, αντίστοιχα). 

Ποσοστό 8,7% ηλικίας 15-16 ετών και 19,1% ηλικίας 17-18 ετών έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. Ένας στους τρεις μαθητές άνω των 18 ετών (35,0%) 

αναφέρει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του. 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Ποσοστό 12,9% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση 
κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 7,6% αναφέρουν χρήση περισσότερες 

από 3 φορές στη ζωή τους. 

Φύλο: Τα αγόρια αναφέρουν χρήση κάνναβης σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά 

με τα κορίτσια (για παράδειγμα, 16,3% και 9,0% για χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά σε 

ολόκληρη τη ζωή τους για αγόρια και κορίτσια, αντίστοιχα). 

Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 17-18 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη 

ζωή τους σε ποσοστό υψηλότερο ποσοστό (18,2%) συγκριτικά με εκείνους ηλικίας 15-16 ετών 

(5,6%) και ηλικία; 13-14 ετών (4,7%). Για χρήση κάνναβης τουλάχιστον 3 φορές σε ολόκληρη 
της ζωή τους, τα ποσοστά για τις παραπάνω ηλικιακές ομάδες είναι 2,0%, 2,6% και 10,7%, 

αντίστοιχα.  

Ένας στους τρεις μαθητές άνω των 18 ετών (32,2%) αναφέρει χρήση οποιασδήποτε 
παράνομης ουσίας τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του και ένας στους πέντε (22,3%) 

τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. 

 

Πρόσφατη χρήση (εξαιρούνται οι μαθητές 13-14 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο 

χρόνο πριν από την έρευνα, έκαναν χρήση κάνναβης το 3,0% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών 

και 16,6% εκείνων ηλικίας 17-18 ετών. Τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα χρήση 

κάνναβης αναφέρουν ποσοστό 3,0% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 9,3% των μαθητών 
ηλικίας 17-18 ετών.  

Ένας στους πέντε μαθητές άνω των 18 ετών (19,8%) αναφέρει χρήση κάνναβης τον τελευταίο 

χρόνο πριν από την έρευνα και ένας στους έξι (16,1%) τον τελευταίο μήνα πριν από την 

έρευνα. 

 

Έκσταση 

Ποσοστό 3,6% των μαθητών όλων των ηλικιών έχουν κάνει χρήση έκσταση, αγόρια και 
κορίτσια σε ποσοστό 4,7% και 2,3%, αντίστοιχα. Ποσοστό 3,3% των μαθητών 13-14 ετών, 1,3% 
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εκείνων ηλικίας 15-16 ετών, 4,3% εκείνων ηλικίας 17-18 ετών και 7,3% ηλικίας άνω των 18 

ετών αναφέρουν χρήση της ουσίας έκσταση τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. 

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 11 μαθητές όλων των ηλικιών (9,3%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. 

κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε ποσοστό 10,3% και τα 

κορίτσια σε ποσοστό 8,2%. Οι μαθητές 13-14 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών σε 

ποσοστό 7,3%, εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών σε ποσοστό 8,9%, και εκείνοι ηλικίας 17-18 ετών σε 

ποσοστό 10,5%. Οι μαθητές ηλικίας άνω των 18 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών 

σε ποσοστό 11,4%. 

. 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

Ποσοστό 12,8% των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 

γιατρού (το 6,7% ηλικίας 13-14 ετών, το 15,2% ηλικίας 15-16 ετών και το 15,6% ηλικίας 17-18 

ετών). Οι μαθητές ηλικίας άνω των 18 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών σε 

ποσοστό 12,3%. Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στη χρήση 

ηρεμιστικών/ υπνωτικών (10,9% και 14,9%, για αγόρια και κορίτσια, αντίστοιχα).  

 

 

Σύγκριση του Ν. Ζακύνθου με την περιφέρεια Ιονίων Νήσων και με το 
εθνικό δείγμα 

Συγκριτικά με τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας τα ποσοστά του Ν. Ζακύνθου για 
χρήση των περισσότερων εξαρτησιογόνων ουσιών είναι υψηλότερα από εκείνα των 

υπόλοιπων νομών της περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Χάρτες 1-16). Για παράδειγμα, είναι 

σημαντικά υψηλότερα από εκείνα του Ν. Κεφαλληνίας όσον αφορά το κάπνισμα και του Ν. 

Λευκάδας όσον αφορά τη χρήση κάνναβης. 

 

Τα ποσοστά για τη χρήση των περισσότερων εξαρτησιογόνων ουσιών από τους εφήβους στο 
Ν. Ζακύνθου παρουσιάζουν αποκλίσεις σε σύγκριση με εκείνα του εθνικού δείγματος (Χάρτες 

1-16 και Γράφημα Β13), θα πρέπει, ωστόσο, να ιδωθούν με ιδιαίτερη προσοχή αφού το 

ποσοστό μαθητών άνω των 18 ετών που συμμετείχαν στην έρευνα στο Ν. Ζακύνθου είναι 

σημαντικά υψηλότερο (13,3%) από το αντίστοιχο του εθνικού δείγματος (3,8%). Παρόλα αυτά, 

συγκρίνοντας τα ποσοστά των τριών άλλων ηλικιακών ομάδων του Ν. Ζακύνθου με αντίστοιχα 

του εθνικού δείγματος παρατηρείται ότι οι έφηβοι 13-14 ετών έχουν μεταξύ των υψηλότερων 

ποσοστών στη χώρα όσον αφορά το κάπνισμα αυτή την περίοδο και την κατανάλωση 

οινοπνευματωδών ποτών. Επιπροσθέτως, το ποσοστό των εφήβων 13-14 ετών για χρήση 

κάνναβης και χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας είναι το υψηλότερο στη χώρα, μεταξύ 

των συνομηλίκων τους. 
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Γράφημα Β13: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Ζακύνθου σε σύγκριση με το εθνικό 

δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%) 
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Ηρεμιστικά ή υπνωτικά (χωρίς τη σύσταση γιατρού),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

* Περιλαμβάνονται οι ουσίες: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κράκ, αμφεταμίνες, LSD ή άλλα παραισθησιογόνα,"μαγικά 

μανιτάρια", GHB, και ηρωίνη

Ν. Ζακύνθου

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΗΛΕΙΑΣ 
 

Στο Ν. Ηλείας συμμετείχε στην 

έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο 

δείγμα 12 σχολικών μονάδων από 
όλον το νομό: 6 Γυμνάσια και 6 

Λύκεια/ΕΠΑΛ. Ένα (1) σχολείο (8,3%) 

αρνήθηκε τη συμμετοχή. Το σχολείο 

αυτό αντικαταστάθηκε με άλλο 

σχολείο του νομού το οποίο είχε 

τυχαία επιλεγεί κατά τη 

δειγματοληψία ως αντικατάσταση. 

647 μαθητές συμμετείχαν στην 

έρευνα (ποσοστό συμμετοχής 88%): 

328 αγόρια (50,7%) και 319 κορίτσια 
(49,3%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 31 

ερωτηματολογίων ως άκυρων (4,6%), 

εξαιτίας κυρίως του μεγάλου 

ποσοστού ασυμπλήρωτων 

ερωτήσεων και συστηματικών 

ασυνεπειών. Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 616 
ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Ηλείας. Τα στοιχεία 

για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β14 μαζί με τα αντίστοιχα 

του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 7 μαθητές (14,8%)  όλων των ηλικιών αναφέρει ότι κάπνισε (≥1 φορά) τον 
τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει καθημερινά) είναι 1 

στους δέκα (10,4%), ενώ 1 στους 21 (4,8%) είναι βαρύς καπνιστής, καπνίζει δηλαδή 

τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα. 

Φύλο: Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά το κάπνισμα, 

ανεξαρτήτως συχνότητας (για παράδειγμα, 11,9% και 9,0% για αγόρια και κορίτσια, 

αντίστοιχα, για το συστηματικό κάπνισμα).  

Ηλικία:  Ένας στους 42 μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (2,9%), ένας στους 6 ηλικίας 15-16 ετών 

(15,5%) και ένας στους τέσσερις ηλικίας 17-18 (23,1%) ετών καπνίζει. Ποσοστό 1,0% των 



 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 
176 

μαθητών ηλικίας 13-14 ετών καπνίζει συστηματικά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 

μεγαλύτερους μαθητές ανέρχεται στο 10,4% και 17,0% για τους μαθητές 15-16 ετών και 17-18 

ετών, αντίστοιχα. Ποσοστό 4,5% των 15χρονων και 16χρονων καπνίζουν βαριά ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό για τους 17χρονους και 18χρονους μαθητές ανέρχεται στο 7,6% 

(στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ των μαθητών 13-14 ετών και των 

μεγαλύτερων). 

 

Οινοπνευματώδη ποτά 

Σύνολο: Τρεις στους πέντε μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (60,0%) καταναλώνουν 

κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον  μία φορά το μήνα και ένας στους 7 (13,5%) 

τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Δύο στους πέντε μαθητές (41,3%) άνω των 14 ετών ήπιαν 

τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά τουλάχιστον μία φορά το μήνα πριν από την έρευνα, ενώ ένας 

στους 7 μαθητές όλων των ηλικιών (13,9%) έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. 

Φύλο: Τα αγόρια καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 
από ό,τι τα κορίτσια  (για παράδειγμα, 19,7% και 7,6%, αντίστοιχα, για κατανάλωση 

οινοπνευματωδών ποτών ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα και 51,2% και 32,4% για κατανάλωση 

περισσότερων από 5 ποτών στη σειρά). Εντούτοις, όσον αφορά τη μέθη, δεν υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων (15,3% και 12,5%, αντίστοιχα, για μέθη 

τουλάχιστον 3 φορές σε ολόκληρη τη ζωή τους). 

Ηλικία: Ένας στους τρεις μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (32,5%), τρεις στους πέντε ηλικίας 15-16 

ετών (62,4%) και τρεις στους τέσσερις 17-18 ετών (77,6%) πίνουν κάποιο οινοπνευματώδες 

ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τα ποσοστά για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών 
τουλάχιστον 10 φορές το μήνα για τις 3 ηλικιακές ομάδες ανέρχονται στο 4,0%, 13,9% και 

20,1%, αντίστοιχα (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ των μαθητών 13-14 ετών και 

των μεγαλύτερων). 

 

Ένας στους τρεις μαθητές ηλικίας 15-16 ετών (36,0%) και ένας στους δύο ηλικίας 17-18 ετών 

(46,0%) πίνει τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. Σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό (2,9%) μαθητών 

ηλικίας 13-14 ετών από ό,τι των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών (12,4%) και μαθητών ηλικίας 17-

18 ετών (22,5%) έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους. 

 

 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ένας στους 67 μαθητές (1,5%) ηλικίας 13-14 που συμμετείχαν στην 

έρευνα, έχει κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης (κάνναβη ή/και έκσταση) τουλάχιστον μία 

φορά στη ζωή του, χωρίς να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 14 μαθητές (7,1%) ηλικίας 15-16 ετών και ηλικίας 17-18 ετών 

(7,2%) που συμμετείχαν στην έρευνα έχει κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης (κάνναβης, 

ηρωίνης, κοκαΐνης, κρακ, αμφεταμίνες, έκσταση, LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) με τα ποσοστά 

των αγοριών να είναι σημαντικά υψηλότερα από εκείνα των κοριτσιών (13,8% και 3,1%, 

αντίστοιχα). 
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Κάνναβη 

Σύνολο: Ποσοστό 5,1% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση 
κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 2,7% αναφέρουν χρήση περισσότερες 

από 3 φορές στη ζωή τους. 

Φύλο: Σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αγοριών από ό,τι κοριτσιών (8,1% και 2,2%, αντίστοιχα) 

αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. 

Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 13-14 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη 

ζωή τους σε ποσοστό 1,5% και χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 1,0 %. Οι μαθητές 

ηλικίας 15-16 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε 

ποσοστό 5,3% και χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 2,6% ενώ εκείνοι ηλικίας 17-18 

ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε ποσοστό 5,6% και 

χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 2,3%.  

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον μία φορά τον τελευταίο χρόνο,  και 
ειδικότερα τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα, έκαναν χρήση κάνναβης το 2,6% των 

μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και το 2,3% εκείνων ηλικίας 17-18 ετών. Αγόρια και κορίτσια δεν 

διαφέρουν σημαντικά στην πρόσφατη χρήση κάνναβης. 

 

Έκσταση 

Ποσοστό 1,7% των μαθητών όλων των ηλικιών έχουν κάνει χρήση της ουσίας έκσταση, αγόρια 
και κορίτσια σε παρόμοια ποσοστά και χωρίς να παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των τριών ηλικιακών ομάδων.  

 

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 9 μαθητές όλων των ηλικιών (10,9%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. 
κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, χωρίς να παρατηρούνται σημαντικές 

διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών (10,6% και 11,2%, αντίστοιχα). Οι μαθητές 13-14 ετών 

αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών σε ποσοστό 3,4%, εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών σε 

ποσοστό 11,4% και εκείνοι ηλικίας 17-18 ετών σε ποσοστό 15,5% (στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μόνο μεταξύ των μαθητών 13-14 ετών και των μεγαλύτερων). 

 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά:  

Ποσοστό 7,0% των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 

γιατρού (το 11,3% ηλικίας 15-16 ετών και το 6,7% ηλικίας 17-18 ετών). Δεν υπάρχουν 

διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στη χρήση ηρεμιστικών/ υπνωτικών. 
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Σύγκριση του N. Ηλείας με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και με το 
εθνικό δείγμα 

Συγκριτικά με τους υπόλοιπους νομούς της Δυτικής Ελλάδας τα ποσοστά του Ν. Ηλείας για τη 

χρήση όλων των εξαρτησιογόνων ουσιών δεν διαφέρουν σημαντικά από εκείνα των Νομών 

Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας (Χάρτες 1-16). 

 

Συγκριτικά με το σύνολο της χώρας, οι μαθητές στο Ν. Ηλείας αναφέρουν ότι καπνίζουν και ότι 

έχουν κάνει χρήση κάνναβης σε χαμηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τους μαθητές στο σύνολο 

της χώρας. Μάλιστα, ο Ν. Ηλείας έχει το μικρότερο ποσοστό στη χρήση κάνναβης στη χώρα, 

όσον αφορά τη χρήση από τους εφήβους τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους (Γράφημα Β14 

και Χάρτες 1-16). 

Όσον αφορά τα οινοπνευματώδη ποτά, την ουσία έκσταση, τις εισπνεόμενες ουσίες και τα 

ηρεμιστικά/υπνωτικά χωρίς συνταγή γιατρού, τα ποσοστά χρήσης των εφήβων στο Ν. Ηλείας 

είναι παρόμοια με εκείνα των εφήβων στο σύνολο της χώρας. 



 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 
179 

Γράφημα Β14: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Ηλείας σε σύγκριση με το εθνικό 

δείγμα(μαθητές 13-19 ετών) (%) 
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Ηρεμιστικά ή υπνωτικά (χωρίς τη σύσταση γιατρού),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

* Περιλαμβάνονται οι ουσίες: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κράκ, αμφεταμίνες, LSD ή άλλα παραισθησιογόνα,"μαγικά 

μανιτάρια", GHB, και ηρωίνη

Ν. Ηλείας

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 
 

Στο Ν. Ημαθίας συμμετείχε στην έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο δείγμα 11 σχολικών μονάδων 
από όλον το νομό: 6 Γυμνάσια 

και 5 Λύκεια/ΕΠΑΛ. Κανένα 

σχολείο δεν αρνήθηκε τη 

συμμετοχή στην έρευνα. 

669 μαθητές συμμετείχαν στην 

έρευνα (ποσοστό συμμετοχής 

88,7%): 358 αγόρια (53,5%) και 

311 κορίτσια (46,5%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων 
ερωτηματολογίων οδήγησε στον 

αποκλεισμό 19 

ερωτηματολογίων ως άκυρων 

(2,7%), εξαιτίας κυρίως του 

μεγάλου ποσοστού 

ασυμπλήρωτων ερωτήσεων και 

συστηματικών ασυνεπειών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας 

βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 

650 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα 

αποτελέσματα των 

σταθμισμένων αναλύσεων για τη 

χρήση καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Ημαθίας. Τα 

στοιχεία για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β15 μαζί με τα 

αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Σχεδόν 1 στους 5 μαθητές (19,3%) που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφερε ότι κάπνισε 

τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Το 13,8% των μαθητών είναι συστηματικοί καπνιστές 

(καπνίζουν καθημερινά), και το 5,9% καπνίζουν βαριά (τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την 

ημέρα). 

 

Φύλο: Τον τελευταίο μήνα κάπνισαν το 20,2% των αγοριών και το 18,3% των κοριτσιών, ενώ 

καθημερινά καπνίζουν το 15,8% και το 11,5% αντίστοιχα. Σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 

αγοριών (7,8%) καπνίζουν βαριά από κοριτσιών (3,8%).  
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Ηλικία: Έχουν καπνίσει τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα 7,3% των εφήβων ηλικίας 13-

14 ετών, 13,6% ηλικίας 15-16 ετών και 1 στους 3 ηλικίας 17-18 ετών (34,5%). Καθημερινά 

καπνίζουν το 4,1% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, το 11,7% ηλικίας 15-16 ετών και το 23% 

ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων στις 
δύο προαναφερθείσες συμπεριφορές). Καπνίζουν τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα 

το 1,8% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 6% ηλικίας 15-16 ετών και το 8,5% ηλικίας 17-18 

ετών (στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 ετών και 17-18 ετών). 

 

Οινοπνευματώδη 

Σύνολο: Η πλειονότητα των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα (64,4%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα και 1 στους 7 (14,3%) ήπιε 
τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα. Ένας στους 6 μαθητές (17,2%) που συμμετείχαν 

στην έρευνα έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. Το 45,8% των μαθητών ηλικίας 

15-19 ετών ήπιαν 5 ή περισσότερα ποτά στη σειρά τουλάχιστον 1 φορά το μήνα πριν από την 

έρευνα (υπερβολική χρήση). 

 

Φύλο:  Η πλειονότητα των αγοριών (68,1%) και των κοριτσιών (60,3%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα, και το ίδιο διάστημα 

τουλάχιστον 10 φορές ήπιαν το 18,2% των αγοριών και το 10,1% των κοριτσιών (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων σε αυτές τις δύο συμπεριφορές). Έχουν μεθύσει 

τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους το 19,2% των αγοριών και το 15% των κοριτσιών. 
Τουλάχιστον 1 φορά μέσα στον τελευταίο μήνα έκαναν υπερβολική κατανάλωση 

οινοπνευματωδών σχεδόν 1 στα 2 αγόρια (49,2%) και 2 στα 5 κορίτσια (41,9%) 15-19 ετών. 

 

Ηλικία:  Ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα ο 1 

στους 3 εφήβους ηλικίας 13-14 ετών (34,9%) και η πλειονότητα των μαθητών των άλλων δύο 

ηλικιακών ομάδων (76,2% ηλικίας 15-16 ετών και 80,2% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 13-14 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων ). 

Τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό το 7% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, σχεδόν 1 στους 7 ηλικίας 15-16 

ετών (14%) και  1 στους 5 ηλικίας 17-18 ετών (21,3%) (στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο 
μεταξύ 13-14 ετών και 17-18 ετών). Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους το 4,1% 

των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, το 15,9% ηλικίας 15-16 ετών και το 30% ηλικίας 17-18 ετών 

(στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων). Έκαναν υπερβολική 

κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα οι 2 στους 5 εφήβους 

ηλικίας 15-16 ετών (42,1%) και ο 1 στους 2 ηλικίας 17-18 ετών (50%). 

 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Το 1,8% των μαθητών 13-14 ετών έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε 

παράνομης ουσίας (κάνναβης ή/και έκσταση) έστω και 1 φορά στη ζωή τους. Μόνο αγόρια 

ανέφεραν αυτή τη συμπεριφορά (3,8%). 
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Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 9 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (12,1%) έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης, αμφεταμίνες, κρακ, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια ή GHB) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (7,5% ηλικίας 15-16 ετών και 

15,4% ηλικίας 17-18 ετών). Σημαντικά υψηλότερο είναι το ποσοστό των αγοριών (16%) από 
ό,τι των κοριτσιών (7,5%) που αναφέρουν χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 7,6% του συνόλου 

των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα, και  τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει στη ζωή 

τους το 4,3% του συνόλου των μαθητών.  

 

Φύλο: Το 10,7% των αγοριών και το 4,3% των κοριτσιών έχουν κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή 

τους έστω και 1 φορά (στατιστικά σημαντική διαφορά) και τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει 

το 5,7% και το 2,9% αντίστοιχα. 

 

Ηλικία: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 1,8% των μαθητών 

ηλικίας 13-14 ετών, 4,5% ηλικίας 15-16 ετών και 14,4% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 17-18 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). 

Τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή τους το 1,3% εφήβων ηλικίας 15-16 

ετών, 10,4% ηλικίας 17-18 ετών και κανένας 13-14 ετών (στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ 15-16 ετών και 17-18 ετών). 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 

την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 8,7% των μαθητών ηλικίας άνω των 14 ετών, με 

σημαντικά υψηλότερο το ποσοστό εκείνων ηλικίας 17-18 ετών (12%) συγκριτικά με εκείνους  

15-16 ετών (4,6%). Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα έκαναν 

χρήση κάνναβης το 4,3% των μαθητών άνω των 14 ετών (1% ηλικίας 15-16 ετών και 7% ηλικίας 

17-18 ετών) (στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 15-16 ετών και 17-18 ετών). Όσον αφορά 

την πρόσφατη χρήση κάνναβης στα δύο φύλα, σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αγοριών (12%) 

από κοριτσιών (4,9%) έκαναν  χρήση τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο, ενώ σε 

παρόμοια ποσοστά έκαναν χρήση τον τελευταίο μήνα  ( 5,1% των αγοριών και  3,3% των 
κοριτσιών). 

 

Έκσταση 

Σε ποσοστό 1,8% οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν χρήση της ουσίας 

έκσταση τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους (2,5% των αγοριών και 1,1% των κοριτσιών). 
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Εισπνεόμενες ουσίες 

 

Ένας στους 8 μαθητές (12,7%) που συμμετείχαν στην έρευνα έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων 

ουσιών (π.χ. κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του , με σημαντικά χαμηλότερο το 

ποσοστό των μαθητών 13-14 ετών από των άλλων ηλικιακών ομάδων (5,9% ηλικίας 13-14 

ετών, 15,2% ηλικίας 15-16 ετών και 16,9% ηλικίας 17-18 ετών). Το 15% των αγοριών και το 

10,2% των κοριτσιών ανέφεραν αυτή τη συμπεριφορά. 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

 

Ποσοστό 8,8% του συνόλου των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς 

τη σύσταση γιατρού τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους, με σημαντικά χαμηλότερο το ποσοστό 

των μαθητών 13-14 ετών από των άλλων ηλικιακών ομάδων (1,4% ηλικίας 13-14 ετών, 10,7% 

ηλικίας 15-16 ετών και 12,4% ηλικίας 17-18 ετών). Το 8% των αγοριών και το 9,7% των 

κοριτσιών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού. 

 

 

 

Σύγκριση του Ν. Ημαθίας με τους άλλους νομούς της Κεντρικής 
Μακεδονίας και με το εθνικό δείγμα 

 

Σε γενικές γραμμές ο Ν. Ημαθίας δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από τους νομούς 

Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής αναφορικά με τη χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών (Χάρτες 1-16). 

 

Συγκριτικά με το εθνικό δείγμα, ο Ν. Ημαθίας βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο στην πλειονότητα 
των συμπεριφορών που σχετίζονται με χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Γράφημα Β25 και 

Χάρτες 1-16).  

Ωστόσο, υψηλότερα είναι τα ποσοστά των μαθητών στο Ν. Ημαθίας συγκριτικά με τα 

αντίστοιχα του συνόλου των μαθητών της χώρας που πίνουν οινοπνευματώδη (≥1 φορά τον 

τελευταίο μήνα), που πίνουν πολύ συχνά (≥10 φορές τον τελευταίο μήνα) όπως και εκείνων 

που έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές σε όλη τη ζωή τους, ενώ χαμηλότερο είναι το 

ποσοστό τους στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (μαθητές 15-19 ετών) (Γράφημα 

Β25 και Χάρτες 1-16). Επιπλέον, ο νομός αυτός κατατάσσεται στην 7η θέση με τα υψηλότερα 

ποσοστά μαθητών: στη συχνή κατανάλωση οινοπνευματωδών (≥10 φορές τον τελευταίο 

μήνα), στη μέθη (≥3 φορές), στη χρήση εισπνεόμενων ουσιών, όπως και στη χρήση 
ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού. 
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Γράφημα Β15: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Ημαθίας σε σύγκριση με το εθνικό 
δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%)
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Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

*Περιλαμβάνονται: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, LSD, μαγικά μανιτάρια, ηρωίνη, GHB

Ν. Ημαθίας

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

Στο Ν. Ηρακλείου συμμετείχε στην 

έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο 

δείγμα 12 σχολικών μονάδων από 
όλον το νομό: 6 Γυμνάσια και 6 

Λύκεια/ΕΠΑΛ. Κανένα σχολείο δεν 

αρνήθηκε τη συμμετοχή στην 

έρευνα. 

668 μαθητές συμμετείχαν στην 

έρευνα (ποσοστό συμμετοχής 

91%): 309 αγόρια (46,3%) και 359 

κορίτσια (53,7%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων 
ερωτηματολογίων οδήγησε στον 

αποκλεισμό 16 ερωτηματολογίων 

ως άκυρων (2,4%), εξαιτίας κυρίως 

του μεγάλου ποσοστού 

ασυμπλήρωτων ερωτήσεων και 

συστηματικών ασυνεπειών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας 

βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 

652 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Ηρακλείου. Τα 

στοιχεία για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β16 μαζί με τα 

αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Σχεδόν 1 στους 5 μαθητές (19,7%) που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφερε ότι κάπνισε 

τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Ένας στους 7 μαθητές (14,9%) είναι συστηματικός 

καπνιστής (καπνίζει καθημερινά), ενώ βαρύς καπνιστής (καπνίζει τουλάχιστον μισό πακέτο 

τσιγάρα την ημέρα) είναι 1 στους 15 (6,3%).  

 

Φύλο: Τον τελευταίο μήνα κάπνισαν το 23,3% των αγοριών και το 16,6% των κοριτσιών, ενώ 

καθημερινά καπνίζουν το 18,3% και το 12% αντίστοιχα (στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των δύο φύλων σε αυτές τις συμπεριφορές). Βαριά καπνίζουν το 7,6% των αγοριών και 

το 5,2% των κοριτσιών.  
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Ηλικία: Έχουν καπνίσει τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα το 3,3% εφήβων ηλικίας 13-

14 ετών, 1 στους 6 ηλικίας 15-16 ετών (16,5%) και 1 στους 3 ηλικίας 17-18 ετών (32,8%). 

Καθημερινά καπνίζουν το 1,1% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, 1 στους 10 ηλικίας 15-16 

ετών (10,9%) και 1 στους 4 εφήβους 17-18 ετών (26,3%) (στατιστικά σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων στις δύο προαναφερθείσες συμπεριφορές). Καπνίζουν 

τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα το 2,1% των εφήβων ηλικίας 15-16 ετών και 1 

στους 8 ηλικίας 17-18 ετών (12,9%) (στατιστικά σημαντική διαφορά), ενώ κανένας δεν 

ανέφερε κάτι τέτοιο από την ηλικιακή ομάδα των 13-14 ετών. 

 

 

Οινοπνευματώδη 

Σύνολο: Τρεις στους 5 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (59,7%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα και 1 στους 12 (8,9%) 

τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα. Σε ποσοστό 13,2% οι μαθητές που συμμετείχαν 

στην έρευνα αναφέρουν ότι έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους. Οι 2 στους 5 

μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (42,6%) ήπιαν 5 ή περισσότερα ποτά στη σειρά τουλάχιστον 1 

φορά το μήνα πριν από την έρευνα (υπερβολική χρήση). 

 

Φύλο: Σημαντικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά των αγοριών από των κοριτσιών που έχουν 

καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά (≥10 φορές τον τελευταίο μήνα:  14,6% των αγοριών 

έναντι 4,1% των κοριτσιών) και που έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους (19,8% 
έναντι 7,6%). Στις ηλικίες 15-19 ετών, σημαντικά υψηλότερο είναι το ποσοστό των αγοριών 

(60,5%) από των κοριτσιών (28,8%) που έκαναν υπερβολική χρήση οινοπνευματωδών εκείνο 

το μήνα. 

 

Ηλικία:  Ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα σχεδόν 

2 στους 5 εφήβους ηλικίας 13-14 ετών (38%) και η πλειονότητα των μαθητών των άλλων δύο 

ηλικιακών ομάδων (65,9% ηλικίας 15-16 ετών και 70,1% ηλικίας 17-18 ετών). Τουλάχιστον 10 

φορές τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό το 2,2% 
των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 11,4% ηλικίας 15-16 ετών και το 10,3% εκείνων ηλικίας 17-

18 ετών (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 13-14 ετών και των άλλων ηλικιακών 

ομάδων στις δύο προαναφερθείσες συμπεριφορές). Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη 

ζωή τους το 4,4% μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, 1 στους 9 ηλικίας 15-16 ετών (11,5%) και 1 

στους 6 ηλικίας 17-18 ετών (18,6%) (στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 ετών 

και 17-18 ετών). Έκαναν υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 1 φορά τον 

τελευταίο μήνα  το 41,3% των εφήβων ηλικίας 15-16 ετών και παρόμοιο ποσοστό ηλικίας 17-

18 ετών (42,6%). 

 

 

 

 



 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 
189 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 1,1% των εφήβων 13-14 ετών ανέφεραν ότι έχουν κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη ή/και έκσταση) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους 

(2,2% των αγοριών και κανένα από τα κορίτσια). 

 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 15 εφήβους ηλικίας 15-16 ετών (7,1%) και 1 στους 11 

ηλικίας 17-18 ετών (9,6%) έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης, 

ηρωίνης, κοκαΐνης, αμφεταμίνες, κρακ, έκσταση, LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον 1 

φορά στη ζωή τους. Τα αγόρια (17,1%) σε περίπου τετραπλάσιο ποσοστό από τα κορίτσια 

(4,6%) αναφέρουν χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (στατιστικά σημαντική διαφορά). 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 6,7% του συνόλου 

των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα και τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει στη ζωή 

τους το 3,6%. 

 

Φύλο: Συγκριτικά με τα κορίτσια, σημαντικά υψηλότερα ποσοστά αγοριών (10,9% έναντι 3%) 

έχουν κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή τους έστω και 1 φορά, όπως και τουλάχιστον 3 φορές 

(6,9% έναντι 0,8%). 

 

Ηλικία: Τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους έχουν κάνει χρήση κάνναβης το 1,1% των μαθητών 

ηλικίας 13-14 ετών, 4,5% ηλικίας 15-16 ετών και 9,2% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά 

σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 ετών και 17-18 ετών). Τουλάχιστον 3 φορές έχουν 

κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή τους το 3,1% εφήβων ηλικίας 15-16 ετών και 5,1% ηλικίας 17-

18 ετών ενώ κανένας ηλικίας 13-14 ετών δεν ανέφερε κάτι τέτοιο. 

 

Πρόσφατη χρήση (15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από την έρευνα 

έκαναν χρήση κάνναβης το 5,4% των εφήβων ηλικίας 15-16 ετών και το 7,3% ηλικίας 17-18 

ετών. Τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά το 

1,6% των εφήβων ηλικίας 15-16 ετών και το 4% των 17-18 ετών. Τα αγόρια αυτών των 

ηλικιακών ομάδων έχουν κάνει πρόσφατη χρήση κάνναβης σε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά 

από τα κορίτσια (≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο:  12,2% των αγοριών έναντι 1,9% των 

κοριτσιών,  ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα: 6,1% έναντι 0,8%). 

 

Έκσταση 

Χρήση της ουσίας έκσταση τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους έχουν κάνει το 1,3% του συνόλου 

των μαθητών που συμμετείχαν (2,7% των αγοριών και κανένα από τα κορίτσια). 
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Εισπνεόμενες ουσίες 

 

Ένας στους 10 μαθητές του συνόλου των συμμετεχόντων (10,7%) έχει κάνει χρήση 

εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (το 3,8 % ηλικίας 

13-14 ετών, το 13,1% ηλικίας 15-16 ετών και το 13,7% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 13-14 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). 

Υπερδιπλάσιο ποσοστό αγοριών (15%) από ό,τι κοριτσιών (6,9%) αναφέρουν αυτή τη 

συμπεριφορά (στατιστικά σημαντική διαφορά).  

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

 

Ποσοστό 4,6% του συνόλου των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς 

τη σύσταση γιατρού τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους (το 0,5% ηλικίας 13-14 ετών, το 9,2% 

ηλικίας 15-16 ετών και το 2,9% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο 

μεταξύ 15-16 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). Το 5,6% των αγοριών και το 3,7% των 
κοριτσιών έχουν κάνει στη χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού. 

 

 

 

Σύγκριση του Ν. Ηρακλείου με την περιφέρεια Κρήτης και με το εθνικό 
δείγμα 

 

Σε γενικές γραμμές, τα ποσοστά των μαθητών του Ν. Ηρακλείου αναφορικά με τη χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών δε διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα των νομών Χανίων και 

Ρεθύμνου, με μόνη εξαίρεση το σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό του νομού αυτού από το  Ν. 

Ρεθύμνου στην υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών στους μαθητές 15-19 ετών (5 ή και 
περισσότερα ποτά στη σειρά) (Χάρτες 1-16). 

 

Συγκριτικά με το εθνικό δείγμα, ο Ν. Ηρακλείου βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο στην 

πλειονότητα των συμπεριφορών που σχετίζονται με χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Γράφημα 

Β16 και Χάρτες 1-16). Εντούτοις, χαμηλότερα είναι τα ποσοστά των μαθητών ηλικίας 15-19 

ετών στο νομό αυτό που έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο 

χρόνο όπως και χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας σε σύγκριση με το αντίστοιχο 

ποσοστό του συνόλου των μαθητών της χώρας (Γράφημα Β16 και Χάρτες 1-16).  

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Ν. Ηρακλείου έχει το 2ο χαμηλότερο ποσοστό μαθητών της χώρας 
αναφορικά με τη χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού, το 4ο στη συχνή 

κατανάλωση οινοπνευματωδών (≥10 φορές το μήνα) και το 5ο χαμηλότερο στη χρήση έκσταση. 

Επίσης, στους μαθητές 15-19 ετών ο νομός αυτός βρίσκεται στην 8η θέση με τα χαμηλότερα 

ποσοστά στην υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών και στην πρόσφατη χρήση 

κάνναβης (≥1 φορά τον τελευταίο μήνα). Ο Ν. Ηρακλείου δεν συγκαταλέγεται σε καμία 

συμπεριφορά στους 10 νομούς με τα υψηλότερα ποσοστά.  
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Γράφημα Β16: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Ηρακλείου σε σύγκριση με το εθνικό 
δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%)
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Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

*Περιλαμβάνονται: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, LSD, μαγικά μανιτάρια, ηρωίνη, GHB

Ν. Ηρακλείου

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
 

 

Στο Ν. Θεσπρωτίας συμμετείχε στην 

έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο 

δείγμα 13 σχολικών μονάδων από 

όλον το νομό: 7 Γυμνάσια και 6 

Λύκεια/ΕΠΑΛ. Δύο (2) σχολεία 

(15,4%) αρνήθηκαν τη συμμετοχή. Τα 

σχολεία αυτά αντικαταστάθηκαν με 

άλλα σχολεία του νομού τα οποία 

είχαν επιλεγεί  με τυχαίο τρόπο  κατά 

τη δειγματοληψία ως σχολεία για 
αντικαταστάσεις. 

601 μαθητές συμμετείχαν στην 

έρευνα (ποσοστό συμμετοχής 84,4%): 

309 αγόρια (51,4%) και 292 κορίτσια 

(48,6%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 21 

ερωτηματολογίων ως άκυρων (3,1%), 

εξαιτίας κυρίως του μεγάλου 
ποσοστού ασυμπλήρωτων 

ερωτήσεων και συστηματικών ασυνεπειών. Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν τελικά 

στα στοιχεία 580 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Θεσπρωτίας. Τα 

στοιχεία για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β17 μαζί με τα 

αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Σχεδόν 1 στους 5 μαθητές του συνόλου των συμμετεχόντων (18,4%)  κάπνισε τον 

τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Το 12% των μαθητών είναι συστηματικοί καπνιστές 

(καπνίζουν καθημερινά), και το 5,3% καπνίζουν βαριά (τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την 

ημέρα).  
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Φύλο: Τον τελευταίο μήνα κάπνισαν το 18,7% των αγοριών και το 18,2% των κοριτσιών, ενώ 

καθημερινά καπνίζουν το 13,8% των αγοριών και το 10,1% των κοριτσιών. Βαριά καπνίζουν τα 

αγόρια σε ποσοστό7,8% και σε 2,7% τα κορίτσια (στατιστικά σημαντική διαφορά). 

 

Ηλικία: Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία έφηβοι καπνίζουν σε υψηλότερα ποσοστά από ό,τι οι 
νεότεροι. Αναλυτικότερα, έχουν καπνίσει τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα το 3,3% των 

εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, 16,9% ηλικίας 15-16 ετών και 1 στους 4 ηλικίας 17-18 ετών (26%). 

Συστηματικοί καπνιστές είναι το 1,1% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, το 9,7% ηλικίας 15-16 

ετών και 1 στους 6 εφήβους 17-18 ετών (17,1%) (στατιστικά σημαντικές διαφορές στις 

προαναφερθείσες συμπεριφορές μόνο μεταξύ των 13-14 ετών και των άλλων δύο ηλικιακών 

ομάδων). Καπνίζουν τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα  σε ποσοστό 1,5% οι έφηβοι 

ηλικίας 15-16 ετών, 8,3% ηλικίας 17-18 ετών ενώ κανένας ηλικίας 13-14 ετών (στατιστικά 

σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 15-16 ετών και 17-18 ετών). 

 

 

 

Οινοπνευματώδη 

Σύνολο: Σχεδόν 3 στους 5 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (58%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα και 1 στους 8 (12,6%) ήπιε 

τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα. Σε ποσοστό 11% οι μαθητές ανέφεραν ότι έχουν 

μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους. Σε ποσοστό 44,8% οι μαθητές άνω των 14 ετών 

ήπιαν περισσότερα από 5 ποτά στη σειρά τουλάχιστον 1 φορά το μήνα πριν από την έρευνα 
(υπερβολική χρήση). 

 

Φύλο: Η πλειονότητα των αγοριών (63,5%) και των κοριτσιών (52,5%) ήπιαν οινοπνευματώδη 

τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Τα αγόρια σε διπλάσιο ποσοστό ανέφεραν ότι ήπιαν 

τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα (16,7%) και σε τριπλάσιο ότι έχουν μεθύσει 

τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους (16,3%) συγκριτικά με τα κορίτσια (8,5% και 5,6%, 

αντίστοιχα). Πίνουν  τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά το μήνα περισσότερα αγόρια άνω των 14 

ετών (54,4%) από ό,τι κορίτσια ίδιας ηλικίας (35,3%). Οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων 

είναι στατιστικά σημαντικές σε όλες τις προαναφερθείσες συμπεριφορές. 

 

Ηλικία:  Ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα σχεδόν 

1 στους 3 εφήβους ηλικίας 13-14 ετών (30,1%) και η πλειονότητα των μαθητών των άλλων δύο 

ηλικιακών ομάδων (58,8% ηλικίας 15-16 ετών και 80,7% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων). Τουλάχιστον 10 φορές τον 

τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό το 3,8% των 

εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 9,5% ηλικίας 15-16 ετών και το 21,2% εκείνων ηλικίας 17-18 

ετών (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 17-18 ετών και των άλλων ηλικιακών 

ομάδων). Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους το 3,8% μαθητών ηλικίας 13-14 
ετών, το 8,8% ηλικίας 15-16 ετών και 1 στους 6 ηλικίας 17-18 ετών (16,6%) (στατιστικά 

σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 ετών και 17-18 ετών). Υπερβολική χρήση αλκοόλ 

κάνουν το 41,5% των εφήβων ηλικίας 15-16 ετών και παρόμοιο ποσοστό 17-18 ετών (42,8%). 

 

 



 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 
195 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 2,2% των εφήβων 13-14 ετών (3,1% των αγοριών και 1,1% των 

κοριτσιών) ανέφεραν ότι έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη ή/και 

έκσταση) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους.  

 

Μαθητές 15-19 ετών: Το 10,8% των μαθητών 15-19 ετών (7,1% ηλικίας 15-16 ετών,  11,7% 

ηλικίας 17-18 ετών) έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη, ηρωίνη, 

κοκαΐνη, αμφεταμίνες, κρακ, έκσταση, LSD, μαγικά μανιτάρια ή GHB) τουλάχιστον 1 φορά στη 

ζωή τους. Σημαντικά υψηλότερο είναι το ποσοστό των αγοριών αυτών των ηλικιών (15,2%) 

που έχουν κάνει χρήση παράνομων ουσιών συγκριτικά με το αντίστοιχο των κοριτσιών (6,6%). 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 6,2% του συνόλου 

των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα, και τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει στη ζωή 

τους το 3%. 

 

Φύλο: Η χρήση κάνναβης καταγράφεται σε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά στα αγόρια από 

ό,τι στα κορίτσια. Συγκεκριμένα, το 9,4% των αγοριών και το 2,9% των κοριτσιών έχουν κάνει 

χρήση κάνναβης έστω και μία φορά στη ζωή τους, ενώ τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει το 

4,8% και το 1,1% αντίστοιχα. 

 

Ηλικία: Τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους έχουν κάνει χρήση κάνναβης το 1,1% των εφήβων 

ηλικίας 13-14 ετών, 4,1% ηλικίας 15-16 ετών και 10% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά 

σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 ετών και 17-18 ετών). Τουλάχιστον 3 φορές έχουν 

κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή τους το 1,5% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 6,1%  
ηλικίας 17-18 ετών ενώ κανένας 13-14 ετών δεν ανέφερε κάτι τέτοιο. 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 

την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 6% των μαθητών ηλικίας 15-19 ετών (1,6% ηλικίας 15-

16 ετών και 9% ηλικίας 17-18 ετών-στατιστικά σημαντική η διαφορά τους).Τον τελευταίο μήνα 

πριν από την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά  το 3,8% των μαθητών 

ηλικίας 15-19 ετών (1,6% ηλικίας 15-16 ετών και 4,7% ηλικίας 17-18 ετών). Όσον αφορά την 

πρόσφατη χρήση κάνναβης στα δύο φύλα, το 9,3% των αγοριών και το 2,7% των κοριτσιών 

έχουν κάνει έστω και 1 φορά τον τελευταίο χρόνο (στατιστικά σημαντική διαφορά), ενώ τον 

τελευταίο μήνα έχουν κάνει το 5,3% και το 2,4% αντίστοιχα.  

 

Έκσταση 

Χρήση της ουσίας έκσταση τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους έχουν κάνει το 2,5% του συνόλου 

των μαθητών που συμμετείχαν (3,5% των αγοριών και 1,6% των κοριτσιών).  
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Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

 

Ένας στους 8 μαθητές ηλικίας 13-19 ετών (12,6%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. 

κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (7,6% ηλικίας 13-14 ετών, το 14,4% ηλικίας 

15-16 ετών και το 12,5% ηλικίας 17-18 ετών). Διπλάσιο ποσοστό αγοριών (16,4%) από 

κοριτσιών (8,6%) ανέφεραν αυτή τη συμπεριφορά (στατιστικά σημαντική αυτή η διαφορά).  

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά  

 

Ποσοστό 7% του συνόλου των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη 

σύσταση γιατρού τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους (4,8% ηλικίας 13-14 ετών, 10,3% ηλικίας 

15-16 ετών και 4,5% ηλικίας 17-18 ετών). Το 6,8% των αγοριών και το 7,3% των κοριτσιών 

έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού. 

 

 

 

Σύγκριση του Ν. Θεσπρωτίας με τους άλλους νομούς της Ηπείρου και με 
το εθνικό δείγμα 

 

Όσον αφορά την περιφέρεια της Ηπείρου, τα ποσοστά των μαθητών του Ν. Θεσπρωτίας 

αναφορικά με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών δε διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα 

των νομών Άρτας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας (Χάρτες 1-16). 

 

Συγκριτικά με το εθνικό δείγμα, ο Ν. Θεσπρωτίας βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο στην 

πλειονότητα των συμπεριφορών που σχετίζονται με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. 

Εντούτοις, οι μαθητές ηλικίας 15-19 ετών στο Ν. Θεσπρωτίας αναφέρουν σε χαμηλότερα 

ποσοστά χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας, όπως επίσης και πρόσφατη χρήση 

κάνναβης (≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο) σε σύγκριση με τους μαθητές του συνόλου των 

νομών της χώρας (Γράφημα Β17 και Χάρτες 1-16). Αξιοσημείωτο είναι ότι ο νομός αυτός 

συγκαταλέγεται στους 8 νομούς της χώρας με τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης εισπνεόμενων 

ουσιών. 
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Γράφημα Β17: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Θεσπρωτίας σε σύγκριση με το εθνικό 
δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%)
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Ηρεμιστικά ή υπνωτικά (χωρίς τη σύσταση γιατρού),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

*Περιλαμβάνονται: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, LSD, μαγικά μανιτάρια, ηρωίνη, GHB

Ν. Θεσπρωτίας

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

Στο Ν. Θεσσαλονίκης συμμετείχε στην 

έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο δείγμα 

29 σχολικών μονάδων από όλον το 
νομό: 14 Γυμνάσια και 15 

Λύκεια/ΕΠΑΛ. Τέσσερα (4) σχολεία 

(12,5%) αρνήθηκαν τη συμμετοχή. Ένα 

από τα σχολεία αυτά αντικαταστάθηκε 

με σχολείο του νομού το οποίο είχε 

επιλεγεί τυχαία κατά τη 

δειγματοληψία ως αντικατάσταση. 

1.643 μαθητές συμμετείχαν στην 

έρευνα (ποσοστό συμμετοχής 85%): 

838 αγόρια (51%) και 805 κορίτσια 
(49%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 72 

ερωτηματολογίων ως άκυρων (4,2%), 

εξαιτίας κυρίως του μεγάλου 

ποσοστού ασυμπλήρωτων ερωτήσεων 

και συστηματικών ασυνεπειών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 1571 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Θεσσαλονίκης. Τα 

στοιχεία για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β18 μαζί με τα 

αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 5 μαθητές (22,9%) που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφερε ότι κάπνισε τον 

τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Ένας στους 7 μαθητές (15,6%) είναι συστηματικός 

καπνιστής (καπνίζει καθημερινά), και το 7,9% καπνίζουν βαριά (τουλάχιστον μισό πακέτο 

τσιγάρα την ημέρα). 

 

Φύλο: Τον τελευταίο μήνα κάπνισαν το 22,7% των αγοριών και το 23,1% των κοριτσιών, ενώ 

καθημερινά καπνίζουν το 15,7% και το 15,5% αντίστοιχα. Βαριά καπνίζουν το 8,1% των 

αγοριών και το 7,6% των κοριτσιών. 
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Ηλικία: Με την ηλικία αυξάνονται σημαντικά τα ποσοστά των μαθητών που καπνίζουν. 

Αναλυτικότερα, έχουν καπνίσει τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα 3,3% των εφήβων 

ηλικίας 13-14 ετών, 21,2% ηλικίας 15-16 ετών και το 35,3% ηλικίας 17-18 ετών. Καθημερινά 

καπνίζουν το 1,4% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, το 12,8% ηλικίας 15-16 ετών και το 23,5% 

ηλικίας 17-18 ετών. Καπνίζουν τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα το 0,4% των 
εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 3,5% ηλικίας 15-16 ετών και το 11,6% ηλικίας 17-18 ετών. 

 

Οινοπνευματώδη 

Σύνολο: Η πλειονότητα των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα (63,4%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα και 1 στους 8 (13,7%) ήπιε 

τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα. Το 15,1% των μαθητών που συμμετείχαν στην 

έρευνα έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. Ποσοστό 47,9% των μαθητών ηλικίας 
15-19 ετών ήπιαν 5 ή περισσότερα ποτά στη σειρά τουλάχιστον 1 φορά το μήνα πριν από την 

έρευνα (υπερβολική χρήση). 

 

Φύλο:  Η πλειονότητα των αγοριών (64,8%) και των κοριτσιών (62%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα, αλλά το ίδιο διάστημα 

περισσότερα αγόρια (17,6%) ήπιαν τουλάχιστον 10 φορές από ό,τι κορίτσια (10%) (στατιστικά 

σημαντική διαφορά). Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους σημαντικά υψηλότερο 

ποσοστό αγοριών (17,2%) από ό,τι κοριτσιών (13%). Τουλάχιστον 1 φορά μέσα στον τελευταίο 

μήνα έκαναν υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών περισσότερα από τα μισά αγόρια 

ηλικίας 15-19 ετών (54,1%) και το 41,8% των κοριτσιών αντίστοιχων ηλικιών (στατιστικά 
σημαντική διαφορά). 

 

Ηλικία:  Ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα το 

46,7% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών και η πλειονότητα των μαθητών των άλλων δύο 

ηλικιακών ομάδων (76,7% ηλικίας 15-16 ετών και 85,7% ηλικίας 17-18 ετών). Τουλάχιστον 10 

φορές τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό το 4,9% 

των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 12,4% ηλικίας 15-16 ετών και το 27,3% ηλικίας 17-18 ετών. 

Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους το 2,7% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, το 

15,1% ηλικίας 15-16 ετών και το 25,5% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά σημαντικές διαφορές 

όλων των ηλικιακών ομάδων στις 3 προαναφερθείσες συμπεριφορές). Έκαναν υπερβολική 

κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα το 44,2% των εφήβων 

ηλικίας 15-16 ετών και οι μισοί ηλικίας 17-18 ετών (50,8%). 

 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Το 4,7% των μαθητών 13-14 ετών έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε 

παράνομης ουσίας (κάνναβης ή/και έκσταση) έστω και 1 φορά στη ζωή τους, με σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό αγοριών (6,9% των αγοριών έναντι 2,7% των κοριτσιών). 

 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 6 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (19%) έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης, αμφεταμίνες, κρακ, έκσταση, 
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LSD, μαγικά μανιτάρια ή GHB) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του, με σημαντικά υψηλότερο το 

ποσοστό των μαθητών 17-18 ετών (22,3%) συγκριτικά με το αντίστοιχο εκείνων 15-16 ετών 

(11,3%). Σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αναφέρουν τα αγόρια (25,4%) χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας από ό,τι τα κορίτσια (12,6%). 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 13,6% του συνόλου 

των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα, και τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει στη ζωή 

τους το 7,8% του συνόλου των μαθητών.  

 

Φύλο: Συγκριτικά με τα κορίτσια, σημαντικά υψηλότερα ποσοστά αγοριών (18,4% έναντι 

8,8%) έχουν κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή τους έστω και 1 φορά, όπως και τουλάχιστον 3 

φορές (10,9% έναντι 4,7%). 

 

Ηλικία: Με την ηλικία αυξάνονται σημαντικά τα ποσοστά των μαθητών που έχουν κάνει χρήση 

κάνναβης. Αναλυτικότερα, τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους έχουν κάνει χρήση κάνναβης το 

3,9% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, 9,1% ηλικίας 15-16 ετών και 21,7% ηλικίας 17-18 ετών. 

Τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή τους το 1% εφήβων ηλικίας 13-14 

ετών, το 3,8% ηλικίας 15-16 ετών και 13,3% ηλικίας 17-18 ετών. 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Σημαντικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά των 

μαθητών 17-18 ετών από εκείνων 15-16 ετών στην πρόσφατη χρήση κάνναβης. Συγκεκριμένα, 
τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 

13,7% των μαθητών ηλικίας άνω των 14 ετών (7,1% ηλικίας 15-16 ετών και 17,6% ηλικίας 17-

18 ετών). Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα έκαναν χρήση 

κάνναβης το 7,8% των μαθητών άνω των 14 ετών (4,2% ηλικίας 15-16 ετών και 9,5% ηλικίας 

17-18 ετών). Όσον αφορά την πρόσφατη χρήση κάνναβης στα δύο φύλα αυτών των ηλικιών, 

σημαντικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά των αγοριών (9,3%) από των κοριτσιών (2,7%) που 

έκαναν χρήση τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο, όπως και τουλάχιστον 1 φορά τον 

τελευταίο μήνα (10,6% έναντι 5,1% αντίστοιχα). 

 

Έκσταση 

Σε ποσοστό 1,7% οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν χρήση της ουσίας 

έκσταση τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους, με σημαντικά υψηλότερο το ποσοστό των αγοριών 

(2,5% των αγοριών έναντι 1% των κοριτσιών). 

 

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

 

Ένας στους 8 μαθητές (13,1%) που συμμετείχαν στην έρευνα έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων 

ουσιών (π.χ. κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (5,9% ηλικίας 13-14 ετών, 15,2% 
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ηλικίας 15-16 ετών και 17,4% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο 

μεταξύ 13-14 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). Σημαντικά υψηλότερο είναι το ποσοστό 

των αγοριών (15,2%) από ό,τι των κοριτσιών (11,2%) που ανέφεραν χρήση εισπνεόμενων 

ουσιών. 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

 

Ένας στους 10 μαθητές (10,1%) που συμμετείχαν έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών 

χωρίς τη σύσταση γιατρού τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους (3,3% ηλικίας 13-14 ετών, 13,8% 

ηλικίας 15-16 ετών και 11% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 

13-14 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). Παρόμοιο ποσοστό αγοριών (10,8%) και 

κοριτσιών (9,5%) έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού. 

 

 

Σύγκριση του Ν. Θεσσαλονίκης με τους άλλους νομούς της Κεντρικής 
Μακεδονίας και με το εθνικό δείγμα 

 

Σε γενικές γραμμές, ο Ν. Θεσσαλονίκης δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από τους 

νομούς Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής αναφορικά με τη χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών (Χάρτες 1-16). Εντούτοις, σημαντικά υψηλότερο είναι το ποσοστό που 

καταγράφεται στο νομό αυτό από ό,τι στους νομούς Πέλλας, Σερρών και Χαλκιδικής 

αναφορικά με τη χρήση κάνναβης (≥1 φορά στη ζωή). Ο Ν. Θεσσαλονίκης έχει σημαντικά 

περισσότερους μαθητές 15-19 ετών που έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά τον 

τελευταίο χρόνο συγκριτικά με τους νομούς Πέλλας και Σερρών. Επίσης, ο Ν. Θεσσαλονίκης 

παρουσιάζει σημαντικά υψηλότερα ποσοστά από το Ν. Πέλλας στη χρήση κάνναβης 

τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή και στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας στους μαθητές 

15-19 ετών.  

 

Συγκριτικά με το εθνικό δείγμα, ο Ν. Θεσσαλονίκης βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο στην 

πλειονότητα των συμπεριφορών που σχετίζονται με χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Γράφημα 

Β18 και Χάρτες 1-16). Ωστόσο, υψηλότερα είναι τα ποσοστά των μαθητών στο νομό αυτό 

συγκριτικά με τα αντίστοιχα του συνόλου των μαθητών της χώρας που έχουν κάνει χρήση 

κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους και που έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε 

παράνομης ουσίας στις ηλικίες 15-19 ετών (Γράφημα Β18 και Χάρτες 1-16). 

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο  Ν. Θεσσαλονίκης κατατάσσεται: στην 1η θέση με το υψηλότερο 

ποσοστό μαθητών που έχουν κάνει χρήση κάνναβης (≥1 φορά στη ζωή, ≥3 φορές στη ζωή), στη 

2η υψηλότερη θέση στην πρόσφατη χρήση κάνναβης στους μαθητές 15-19 ετών (≥1 φορά τον 

τελευταίο χρόνο) και στη χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού, στην 3η 

υψηλότερη θέση στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας στους μαθητές 13-14 ετών 

όπως και σε εκείνους 15-19 ετών, και στην 4η υψηλότερη θέση στη χρήση εισπνεόμενων 

ουσιών. Όσον αφορά το κάπνισμα, ο νομός αυτός βρίσκεται στην 8η υψηλότερη θέση στο 

βαρύ κάπνισμα και στην 9η θέση στο κάπνισμα τουλάχιστον 1 φορά το μήνα. Στις υπόλοιπες 

συμπεριφορές δεν συγκαταλέγεται στους 10 νομούς με τα υψηλότερα ή τα χαμηλότερα 

ποσοστά. 
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Γράφημα Β18: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Θεσσαλονίκης σε σύγκριση με το 
εθνικό δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%)

7,3

11,5

2

6,3

10,4

5,6

9,8

15,2

2,3

13,3

11,3

60,3

6,2

14,1

20,3

1,7

13,7

45,1

10,1

13,1

7,8

13,7

7,8

13,6

19

4,7

15,1

47,9

63,4

7,9

15,6

22,9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Ηρεμιστικά ή υπνωτικά (χωρίς τη σύσταση γιατρού),
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Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

*Περιλαμβάνονται: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, LSD, μαγικά μανιτάρια, ηρωίνη, GHB

Ν. Θεσσαλονίκης

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

Στο Ν. Ιωαννίνων συμμετείχε στην 

έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο δείγμα 

11 σχολικών μονάδων από όλον το 
νομό: 6 Γυμνάσια και 5 Λύκεια/ΕΠΑΛ. 

Κανένα σχολείο δεν αρνήθηκε τη 

συμμετοχή στην έρευνα. 

619 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα 

(ποσοστό συμμετοχής 92,5%): 329 

αγόρια (53,2%) και 290 κορίτσια 

(46,8%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 24 
ερωτηματολογίων ως άκυρων (3,8%), 

εξαιτίας κυρίως του μεγάλου 

ποσοστού ασυμπλήρωτων ερωτήσεων 

και συστηματικών ασυνεπειών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας 

βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 595 

ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Ιωαννίνων. Τα 
στοιχεία για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β19 μαζί με τα 

αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 7 μαθητές (15%) που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφερε ότι κάπνισε τον 

τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Ένας στους 10 μαθητές (10,4%) είναι συστηματικός 

καπνιστής (καπνίζει καθημερινά), και το  4,6% καπνίζουν βαριά (τουλάχιστον μισό πακέτο 

τσιγάρα την ημέρα). 

 

Φύλο: Τον τελευταίο μήνα κάπνισαν το 16,2% των αγοριών και το 13,6% των κοριτσιών, ενώ 

καθημερινά καπνίζουν το 11,8% και το 8,9% αντίστοιχα. Βαριά καπνίζουν το 5% των αγοριών 

και το 4,2% των κοριτσιών. 

 

Ηλικία: Έχουν καπνίσει τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα το 1% εφήβων ηλικίας 13-14 

ετών, 1 στους 9 ηλικίας 15-16 ετών (11,6%) και σχεδόν 1 στους 3 ηλικίας 17-18 ετών (29,2%). 
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Καθημερινά καπνίζουν το 0,5% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, 1 στους 12 ηλικίας 15-16 

ετών (8,3%) και 1 στους 5 εφήβους 17-18 ετών (20,3%) (στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων κ στις δύο προαναφερθείσες συμπεριφορές). Καπνίζουν 

τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα το 3,4% των εφήβων ηλικίας 15-16 ετών και 1 

στους 12 ηλικίας 17-18 ετών (8,9%), ενώ κανένας δεν ανέφερε κάτι τέτοιο από την ηλικιακή 
ομάδα των 13-14 ετών. 

 

Οινοπνευματώδη 

Σύνολο: Σχεδόν 3 στους 5 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (57%) ήπιαν 

οινοπνευματώδη τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα και 1 στους 9 (11,3%) τουλάχιστον 

10 φορές τον τελευταίο μήνα. Σε ποσοστό 12% οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα 

αναφέρουν ότι έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους. Δύο στους 5 μαθητές 
ηλικίας 15-19 ετών (39%) ήπιαν περισσότερα από 5 ποτά στη σειρά τουλάχιστον 1 φορά το 

μήνα πριν από την έρευνα (υπερβολική κατανάλωση). 

 

Φύλο: Η πλειονότητα των αγοριών (59,6%) και των κοριτσιών (54,2%) ήπιαν οινοπνευματώδη 

τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Σε ποσοστό 14,4% τα αγόρια και 8% τα κορίτσια 

ανέφεραν ότι ήπιαν τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα (16,7%) (στατιστικά σημαντική 

διαφορά), ενώ σε παρόμοια ποσοστά (13,3% και 10,5% αντίστοιχα) ότι έχουν μεθύσει 

τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους. Πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά το μήνα 

περισσότερα αγόρια ηλικίας 15-19 ετών (55,7%) από ό,τι κορίτσια ίδιας ηλικίας (40%) 

(στατιστικά σημαντική διαφορά).  

 

Ηλικία:  Ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα σχεδόν 

1 στους 4 εφήβους ηλικίας 13-14 ετών (25,4%) και η πλειονότητα των μαθητών των άλλων δύο 

ηλικιακών ομάδων (59,6% ηλικίας 15-16 ετών και 81,7% ηλικίας 17-18 ετών). Τουλάχιστον 10 

φορές τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό το 2,1% 

των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 8,9% ηλικίας 15-16 ετών και το 21,8% εκείνων ηλικίας 17-

18 ετών. Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους το 1% μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, 

1 στους 10 ηλικίας 15-16 ετών (10,3%) και σχεδόν 1 στους 4 ηλικίας 17-18 ετών (23,3%) 

(στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ και των τριών ηλικιακών ομάδων σε όλες τις 

προαναφερθείσες συμπεριφορές). Ήπιαν περισσότερα από 5 ποτά στη σειρά τουλάχιστον 1 

φορά το μήνα  πριν από την έρευνα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό εφήβων ηλικίας 17-18 

ετών (55,6%) από εκείνους  15-16 ετών (39%). 

 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 0,5% των εφήβων 13-14 ετών έχουν κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης ή/και έκσταση) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή 

τους. Μόνο αγόρια (1%) ανέφεραν αυτή τη συμπεριφορά. 

 

Μαθητές 15-19 ετών:  Ένας στους 9 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (11,6%) έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης, αμφεταμίνες, κρακ, έκσταση, 
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LSD, μαγικά μανιτάρια ή GHB) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (8,8% ηλικίας 15-16 ετών, 

12,9% ηλικίας 17-18 ετών). Σημαντικά υψηλότερο είναι το ποσοστό των αγοριών (16%) από 

των κοριτσιών (6,8%) στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 6,5% του συνόλου 
των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα Τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει χρήση 

κάνναβης στη ζωή τους το 3,6% του συνόλου των μαθητών.  

 

Φύλο: Σημαντικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά των αγοριών από των κοριτσιών που έχουν 

κάνει χρήση κάνναβης έστω και 1 φορά στη ζωή τους (9,1% έναντι 3,6%). 

 

Ηλικία: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 0,5% των μαθητών 

ηλικίας 13-14 ετών, 6% ηλικίας 15-16 ετών και 11,3% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά 

σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 ετών και των άλλων δύο ηλικιακών ομάδων). 

Τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή τους το 3,1% εφήβων ηλικίας 15-16 

ετών, 5,6% ηλικίας 17-18 ετών και κανένας 13-14 ετών. 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 

την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 6,9% των μαθητών ηλικίας άνω των 14 ετών (4,7% 

ηλικίας 15-16 ετών, 9% ηλικίας 17-18 ετών). Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα πριν από 

την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 3,4% των μαθητών άνω των 14 ετών (3,2% ηλικίας 15-
16 ετών, 3,3% ηλικίας 17-18 ετών). Όσον αφορά την πρόσφατη χρήση κάνναβης στα δύο φύλα 

αυτών των ηλικιών, το 9,3% των αγοριών και το 4,4% των κοριτσιών έχουν κάνει έστω και 1 

φορά τον τελευταίο χρόνο, ενώ τον τελευταίο μήνα έχουν κάνει το 5,6% και το 1,1% αντίστοιχα 

(στατιστικά σημαντική διαφορά). 

 

Έκσταση 

Χρήση της ουσίας έκσταση τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους έχουν κάνει το 1,7% του συνόλου 
των μαθητών που συμμετείχαν (2,7% των αγοριών και 0,7% των κοριτσιών). 

 

 

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

 

Ένας στους 8 μαθητές του συνόλου των συμμετεχόντων (12,7%) έχει κάνει χρήση 

εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (6,1% ηλικίας 13-

14 ετών, 16,5% ηλικίας 15-16 ετών και 14,2% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά σημαντική 

διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 ετών και 15-16 ετών). Σε παρόμοια ποσοστά τα δύο φύλα 

αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών (12,6% των αγοριών και 12,8% των κοριτσιών). 
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Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

 

Ποσοστό 6,9% του συνόλου των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς 

τη σύσταση γιατρού τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους (2% ηλικίας 13-14 ετών,  6,2% ηλικίας 

15-16 ετών και 10,5% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 

ετών και 17-18 ετών). Το 7% των αγοριών και το 6,8% των κοριτσιών ανέφεραν αυτή τη 

συμπεριφορά. 

 

 

 

Σύγκριση του Ν. Ιωαννίνων με τους άλλους νομούς της Ηπείρου και με το 
εθνικό δείγμα 

 

Σε γενικές γραμμές, τα ποσοστά των μαθητών του Ν. Ιωαννίνων αναφορικά με τη χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών δε διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα των νομών Άρτας, 

Θεσπρωτίας και Πρέβεζας (Χάρτες 1-16). 

 

Συγκριτικά με το εθνικό δείγμα, ο Ν. Ιωαννίνων βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο στην 

πλειονότητα των συμπεριφορών που σχετίζονται με χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Γράφημα 

Β19 και Χάρτες 1-16). Ωστόσο, χαμηλότερα είναι τα ποσοστά των μαθητών στο Ν. Ιωαννίνων 

συγκριτικά με τα αντίστοιχα του συνόλου των μαθητών της χώρας που καπνίζουν (≥1 φορά τον 

τελευταίο μήνα, συστηματικά), έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (μαθητές 

15-19 ετών) και  που έχουν κάνει χρήση κάνναβης τον τελευταίο χρόνο (μαθητές 15-19 ετών) 

(Γράφημα Β19 και Χάρτες 1-16).  

 

Ο Ν. Ιωαννίνων κατατάσσεται στους 10 νομούς με τα χαμηλότερα ποσοστά αναφορικά με το 

κάπνισμα (≥1 φορά τον τελευταίο μήνα, συστηματικά), την κατανάλωση οινοπνευματωδών (≥1 

φορά τον τελευταίο μήνα), τη μέθη (≥3 φορές στη ζωή τους) όπως και στη χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη ή/και έκσταση) στους μαθητές 13-14 ετών. Στους 

5 νομούς, όμως, με τα υψηλότερα ποσοστά κατατάσσεται στη χρήση εισπνεόμενων ουσιών. 
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Γράφημα Β19: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Ιωαννίνων σε σύγκριση με το εθνικό 
δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%)
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Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

*Περιλαμβάνονται: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, LSD, μαγικά μανιτάρια, ηρωίνη, GHB

Ν. Ιωαννίνων

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 
 

Στο Ν. Καβάλας συμμετείχε στην έρευνα 

ESPAD του 2011 τυχαίο δείγμα 12 

σχολικών μονάδων από όλον το νομό: 7 
Γυμνάσια και 5 Λύκεια/ΕΠΑΛ. Ένα (1) 

σχολείο (8,3%) αρνήθηκε τη συμμετοχή. 

Το σχολείο αυτό αντικαταστάθηκε με 

άλλο σχολείο του νομού το οποίο είχε 

τυχαία επιλεγεί κατά τη δειγματοληψία 

ως αντικατάσταση. 

614 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα 

(ποσοστό συμμετοχής 79,2%): 334 

αγόρια (54,4%) και 280 κορίτσια 

(45,6%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 98 

ερωτηματολογίων ως άκυρων (15,4%), 

εξαιτίας κυρίως του μη επιστημονικά 

ενδεδειγμένου τρόπου χορήγησής τους. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας 

βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 516 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 
καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Καβάλας. Τα στοιχεία 

για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β20μαζί με τα αντίστοιχα 

του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους πέντε μαθητές (21,7%) που συμμετείχε στην έρευνα αναφέρει ότι κάπνισε 

(≥1 φορά) τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει 

καθημερινά) είναι ένας στους 6 (16,8%), ενώ ένας στους 13 (7,6 %) είναι βαρύς καπνιστής, 

καπνίζει δηλαδή τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα. 

Φύλο: Τα αγόρια καπνίζουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια 
(28,6% και 14,1%, αντίστοιχα). Όσον αφορά το συστηματικό κάπνισμα τα αγόρια καπνίζουν και 

πάλι σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από ό,τι τα κορίτσια (22,5% και 10,5%, αντίστοιχα). Τα 

ποσοστά για το βαρύ κάπνισμα είναι 10,9%  και 3,9% για τα αγόρια και τα κορίτσια, 

αντίστοιχα).  

Ηλικία: Ένας στους 37 μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (2,7%), ένας στους πέντε ηλικίας 15-16 

ετών (19,6%) και δύο στους πέντε ηλικίας 17-18 (42,2%) ετών καπνίζουν. Ποσοστό 1,1% των 
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μαθητών ηλικίας 13-14 ετών καπνίζουν συστηματικά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 

μεγαλύτερους μαθητές ανέρχεται στο 12,4% και 35,7% για τους μαθητές 15-16 ετών και 17-18 

ετών αντίστοιχα. Ποσοστό 2,8% των 15χρονων και 16χρονων και 18,1% των 17χρονων και 

18χρονων καπνίζουν βαριά (στατιστικά σημαντικές διαφορές και για τις τρεις ηλικιακές 

ομάδες). 

 

 

Οινοπνευματώδη ποτά 

Σύνολο: Δύο στους τρεις μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (64,5%) πίνουν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον  μία φορά το μήνα και ένας στους επτά (13,8%) 

τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Ένας στους 8 μαθητές (12,8%) έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 

φορές στη ζωή του, ενώ δύο στους πέντε μαθητές 15-19 ετών (44,5 %) ήπιαν τουλάχιστον 5 

ποτά στη σειρά τουλάχιστον μία φορά το μήνα πριν από την έρευνα. 

Φύλο: Τα αγόρια πίνουν οινοπνευματώδη ποτά σε παρόμοια ποσοστά με τα κορίτσια 
ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της κατανάλωσης. Έτσι, ποσοστό 68,2% των αγοριών αναφέρουν 

κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον μία φορά το μήνα, έναντι του 60,3% των 

κοριτσιών και ποσοστό 15,9% των αγοριών έναντι του 11,4% των κοριτσιών αναφέρουν 

κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Τα αγόρια μεθούν 

(τουλάχιστον 3 φορές σε ολόκληρη τη ζωή τους) σε ποσοστό 14,9% έναντι του 10,4% των 

κοριτσιών. Μεταξύ των εφήβων ηλικίας 15-19 ετών τα αγόρια αναφέρουν σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό ότι πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά (51,0% και 35,6%, αντίστοιχα).  

Ηλικία: Όσον αφορά την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, στατιστικά σημαντικές 
διαφορές παρατηρούνται μεταξύ των μαθητών 15-18 ετών και των μικρότερων. Πιο 

συγκεκριμένα, δύο στους πέντε μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (42,6%), επτά στους δέκα ηλικίας 

15-16 ετών (69,4%) και οχτώ στους δέκα ηλικίας 17-18 ετών (80,2%) καταναλώνουν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τα ποσοστά για κατανάλωση 

οινοπνευματωδών ποτών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα για τις 3 ηλικιακές ομάδες 

ανέρχονται στο 4,4%, 15,8% και 21,3%, αντίστοιχα.  

Δύο στους πέντε μαθητές ηλικίας 15-16 ετών (41,0%) και ένας στους δύο ηλικίας 17-18 ετών 

(46,9%) πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. Σημαντικά υψηλότερο ποσοστό μαθητών 

ηλικίας 17-18 ετών (22,1%) από ό,τι ηλικίας 15-16ετών (10,9%) και 13-14 ετών (3,8%) έχουν 

μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους.  

 

 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 2,2% των μαθητών ηλικίας 13-14, που συμμετείχαν στην 

έρευνα, έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης (κάνναβης ή/και έκσταση) τουλάχιστον 

μία φορά στη ζωή τους.  

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 6 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (17,2%) έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη, ηρωίνη, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε υψηλότερο 

ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια (19,7% και 14,2%, αντίστοιχα). 
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Ποσοστό 13,7% ηλικίας 15-16 ετών και 20,2% ηλικίας 17-18 ετών έχουν κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας.  

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Ποσοστό 10,2% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση 
κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 5,6% αναφέρουν χρήση περισσότερες 

από 3 φορές στη ζωή τους. 

Φύλο: Το ποσοστό των αγοριών στη χρήση κάνναβης τουλάχιστον 3 φορές σε ολόκληρη τη 

ζωή τους είναι σημαντικά υψηλότερα από ό,τι εκείνο των κοριτσιών (7,7 % και 

3,2%,αντίστοιχα). 

Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 17-18 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη 

ζωή τους σε ποσοστό 18,1 % , οι μαθητές ηλικίας 15-16 ετών σε ποσοστό 10,5% και εκείνοι 
ηλικίας 13-14 ετών σε ποσοστό 0,5%. Χρήση κάνναβης τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους 

αναφέρουν το 10,6% των μαθητών ηλικίας 17-18 ετών και το 6,1% εκείνων ηλικίας 15-16 ετών.  

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 

την έρευνα, έκαναν χρήση κάνναβης το 7,6% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 16,6% 

εκείνων ηλικίας 17-18 ετών. Τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα χρήση κάνναβης 

αναφέρουν ποσοστό 11,2% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 8,2% των μαθητών ηλικίας 

17-18 ετών.  

 

Έκσταση 

Ποσοστό 3,0% των μαθητών όλων των ηλικιών έχουν κάνει χρήση της ουσίας έκσταση, τα 

αγόρια σε ποσοστό 5,2% και τα κορίτσια σε ποσοστό 0,4%. 

 

 

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 10 μαθητές όλων των ηλικιών (10,1%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. 

κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε ποσοστό 11,6% και τα 

κορίτσια σε ποσοστό 8,4%. Οι μαθητές 13-14 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών σε 

ποσοστό 5,9%, εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών σε ποσοστό 7,1%, και εκείνοι ηλικίας 17-18 ετών σε 

ποσοστό 17,7%. 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

Ποσοστό 6,2% των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 

γιατρού (το 2,7% ηλικίας 13-14 ετών, το 6,1% ηλικίας 15-16 ετών και το 10,2% ηλικίας 17-18 

ετών). Οι μαθητές ηλικίας άνω των 18 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών σε 

ποσοστό 4,9%. Τα αγόρια αναφέρουν χρήση ηρεμιστικών/ υπνωτικών σε ποσοστό 6,5% και τα 

κορίτσια σε ποσοστό 5,9%.  
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Σύγκριση του Ν. Καβάλας με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης και με το εθνικό δείγμα 

 

Συγκριτικά με τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης τα ποσοστά 

του Ν. Καβάλας για τη χρήση των περισσότερων εξαρτησιογόνων ουσιών είναι χαμηλότερα 

(Χάρτες 1-16).  

 

Τα ποσοστά για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών από τους εφήβους στο Ν. Καβάλας είναι 

παρόμοια με εκείνα του εθνικού δείγματος, με εξαίρεση την κατανάλωση οινοπνευματωδών 

ποτών τουλάχιστον μία φορά το μήνα και τη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας από 
μαθητές 15-19 ετών, όπου είναι υψηλότερα (Γράφημα Β20). 
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Γράφημα Β20: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Καβάλας σε σύγκριση με το εθνικό 

δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%) 
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Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα
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Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)
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%

* Περιλαμβάνονται οι ουσίες: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κράκ, αμφεταμίνες, LSD ή άλλα παραισθησιογόνα,"μαγικά 

μανιτάρια", GHB, και ηρωίνη

Ν. Καβάλας
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Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
 

Στο Ν. Καρδίτσας συμμετείχε στην 

έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο δείγμα 

12 σχολικών μονάδων από όλον το νομό: 
6 Γυμνάσια και 6 Λύκεια/ΕΠΑΛ. Κανένα 

σχολείο δεν αρνήθηκε τη συμμετοχή 

στην έρευνα. 

586 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα 

(ποσοστό συμμετοχής 79,5%): 282 

αγόρια (48,1%) και 304 κορίτσια (51,9%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 17 

ερωτηματολογίων ως άκυρων (2,5%), 
εξαιτίας κυρίως του μεγάλου ποσοστού 

ασυμπλήρωτων ερωτήσεων και 

συστηματικών ασυνεπειών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν 

τελικά στα στοιχεία 569 

ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα 

αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση καπνού, οινοπνευματωδών και 

παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Καρδίτσας. Τα στοιχεία για το σύνολο των μαθητών 
του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β21 μαζί με τα αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ 

μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα 

Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 5 μαθητές (19,9%) που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρει ότι κάπνισε 
(≥1 φορά) τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει 

καθημερινά) είναι 1 στους 6 (15,6%), ενώ ένας στους 12 (8,5%) είναι βαρύς καπνιστής, 

καπνίζει, δηλαδή, τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα. 

Φύλο: Αγόρια και κορίτσια δεν διαφέρουν σημαντικά, ανεξαρτήτως της συχνότητας του 

καπνίσματος (για παράδειγμα, 24,1% και 16,0%, αντίστοιχα για κάπνισμα ≥1 φορά τον 

τελευταίο μήνα).  

Ηλικία: Ένας στους 26 μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (3,8%), ένας στους 6 ηλικίας 15-16 ετών 
(17,3%) και δύο στους πέντε ηλικίας 17-18 (37,5%) ετών καπνίζουν. Ποσοστό 1,6% των 

μαθητών ηλικίας 13-14 ετών καπνίζουν συστηματικά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 

μεγαλύτερους μαθητές ανέρχεται σε 13,4% και 30,9% για τους μαθητές 15-16 ετών και 17-18 



 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 
218 

ετών, αντίστοιχα. Ποσοστό 6,7% των 15χρονων και 16χρονων καπνίζει βαριά ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό για τους 17χρονους και 18χρονους μαθητές ανέρχεται στο 17,9% (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ και των τριών ηλικιακών ομάδων, ανεξαρτήτως συχνότητας 

καπνίσματος). 

 

Οινοπνευματώδη ποτά 

Σύνολο: Δύο στους τρεις μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (67,6%) πίνουν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ένας στους 7 (13,5%) τουλάχιστον 

10 φορές το μήνα. Ένας στους δύο μαθητές (49,3%) άνω των 14 ετών ήπιε τουλάχιστον 5 ποτά 

στη σειρά τουλάχιστον μία φορά το μήνα πριν από την έρευνα, ενώ ένας στους 7 μαθητές 

όλων των ηλικιών (14,2%) έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. 

Φύλο: Τα αγόρια καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 
από ό,τι τα κορίτσια (για παράδειγμα, 18,2% και 8,9%, αντίστοιχα, για κατανάλωση 

οινοπνευματωδών ποτών ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα και 61,6% και 38,1% για κατανάλωση 

τουλάχιστον 5 ποτών στη σειρά). Αγόρια και κορίτσια δεν διαφέρουν σημαντικά όσον αφορά 

τη μέθη (17,9% και 10,8%, αντίστοιχα, για μέθη ≥3 φορές στη ζωή τους). 

Ηλικία: Ένας στους τρεις μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (36,5%), τρεις στους τέσσερις ηλικίας 15-

16 ετών (75,8%) και εννιά στους δέκα ηλικίας 17-18 ετών (88,7%) πίνουν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τα ποσοστά για κατανάλωση 

οινοπνευματωδών ποτών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα για τις 3 ηλικιακές ομάδες 

ανέρχονται στο 5,1%, 13,4% και 21,3%, αντίστοιχα (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο 

μεταξύ των μαθητών 13-14 ετών και των μεγαλύτερων). 

Δύο στους πέντε μαθητές ηλικίας 15-16 ετών (43,7%) και τρεις στους πέντε ηλικίας 17-18 ετών 
(56,6%) πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. Ποσοστό 9,3% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών 

και 18,7% των μαθητών ηλικίας 17-18 ετών έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους.  

 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 2,2% των μαθητών ηλικίας 13-14 που συμμετείχαν στην 

έρευνα, έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη ή/και έκσταση) 

τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, χωρίς να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο 

φύλων. 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 14 μαθητές (7,1%) ηλικίας 15-16 ετών και ένας στους 6 
(15,4%) ηλικίας 17-18 ετών έχει κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη, 

ηρωίνη, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, έκσταση, LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον μία 

φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια. 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Ποσοστό 7,5% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση 
κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 4,4% αναφέρουν χρήση περισσότερες 

από 3 φορές. 
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Φύλο: Υψηλότερο ποσοστό αγοριών από ό,τι κοριτσιών (6,9% και 2,2%, αντίστοιχα) 

αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον τρεις φορές στη ζωή τους. 

Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 13-14 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη 

ζωή τους σε ποσοστό 1,1% και χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 0,6%. Οι μαθητές 

ηλικίας 15-16 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε 
ποσοστό 6,2% και χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 2,4% ενώ εκείνοι ηλικίας 17-18 

ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε ποσοστό 13,3% και 

χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 8,8% (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 

των μαθητών 17-18 ετών και των μικρότερων). 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον μία φορά τον τελευταίο χρόνο, έκαναν 

χρήση κάνναβης ποσοστό 5,4 % των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 11,3% εκείνων ηλικίας 

17-18 ετών. Για χρήση κάνναβης τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα, τα αντίστοιχα 

ποσοστά είναι 2,0% και 7,2%. Τα αγόρια αναφέρουν σε υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα 

κορίτσια πρόσφατη χρήση κάνναβης (7,2% και 2,9%, αντίστοιχα, για χρήση τον τελευταίο 
χρόνο πριν από την έρευνα).  

 

Έκσταση 

Ποσοστό 2,4% των μαθητών όλων των ηλικιών έχουν κάνει χρήση της ουσίας έκσταση, χωρίς 

να παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων και μεταξύ των τριών 

ηλικιακών ομάδων. 

 

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 10 μαθητές όλων των ηλικιών (9,7%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. 

κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, χωρίς να παρατηρούνται σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο φύλων ούτε διαφορές μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων. 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά:  

Ποσοστό 6,1% των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 
γιατρού (το 2,2% ηλικίας 13-14 ετών, το 7,2% ηλικίας 15-16 ετών και το 8,0% ηλικίας 17-18 

ετών). Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στη χρήση ηρεμιστικών/ υπνωτικών.  

 

 

Σύγκριση του Ν. Καρδίτσας με την περιφέρεια Θεσσαλίας και με το 
εθνικό δείγμα 

 

Συγκριτικά με τους υπόλοιπους νομούς της Θεσσαλίας τα ποσοστά του Ν. Καρδίτσας για τη 

χρήση όλων των εξαρτησιογόνων ουσιών δεν διαφέρουν σημαντικά (Χάρτες 1-16). 
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Συγκριτικά με το σύνολο της χώρας, οι μαθητές στο Ν. Καρδίτσας πίνουν οινοπνευματώδη 

ποτά σε υψηλότερο ποσοστό (Γράφημα Β21). Όσον αφορά το κάπνισμα, τα ποσοστά των 

εφήβων που καπνίζουν στο Ν. Καρδίτσας βρίσκονται κοντά σε εκείνα των εφήβων του εθνικού 

δείγματος (Γράφημα Β21).  

 

Εντούτοις, εξετάζοντας ξεχωριστά τις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, οι έφηβοι ηλικίας 17-18 

ετών στο Ν. Καρδίτσας καπνίζουν συστηματικά (κάθε μέρα) και βαριά (περισσότερο από μισό 

πακέτο τσιγάρα την ημέρα) σε υψηλότερο ποσοστό από τους συνομηλίκους τους στο εθνικό 

δείγμα. Μάλιστα, τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτή την ηλικιακή ομάδα είναι μεταξύ των τριών 

υψηλότερων σε ολόκληρη τη χώρα. Αναφορικά με τη χρήση των υπόλοιπων εξαρτησιογόνων 

ουσιών τα ποσοστά των μαθητών του Ν. Καρδίτσας βρίσκονται κοντά σε εκείνα του συνόλου 

της χώρας (Χάρτες 1-16). 
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Γράφημα Β21: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Καρδίτσας σε σύγκριση με το εθνικό 

δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%) 
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Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

* Περιλαμβάνονται οι ουσίες: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κράκ, αμφεταμίνες, LSD ή άλλα παραισθησιογόνα,"μαγικά 

μανιτάρια", GHB, και ηρωίνη

Ν. Καρδίτσας

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
 

Στο Ν. Καστοριάς συμμετείχε στην 

έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο δείγμα 

13 σχολικών μονάδων από όλον το 
νομό: 6 Γυμνάσια και 7 Λύκεια/ΕΠΑΛ. 

Ένα (1) σχολείο (7,7%) αρνήθηκε τη 

συμμετοχή. Το σχολείο αυτό 

αντικαταστάθηκε με άλλο σχολείο του 

νομού το οποίο είχε τυχαία επιλεγεί 

κατά τη δειγματοληψία ως 

αντικατάσταση. 

645 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα 

(ποσοστό συμμετοχής 87,3%): 335 

αγόρια (51,9%) και 310 κορίτσια 
(48,1%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 20 

ερωτηματολογίων ως άκυρων (3%), 

εξαιτίας κυρίως του μεγάλου 

ποσοστού ασυμπλήρωτων ερωτήσεων 

και συστηματικών ασυνεπειών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 625 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Καστοριάς. Τα 

στοιχεία για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β22 μαζί με τα 

αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 5 μαθητές (20,2%) που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρει ότι κάπνισε 

(≥1 φορά) τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει 
καθημερινά) είναι 1 στους 7(14,9%), ενώ ένας στους 12 (8,1%) είναι βαρύς καπνιστής, καπνίζει 

δηλαδή τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα. 

Φύλο: Τα αγόρια καπνίζουν σε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά συγκριτικά με τα κορίτσια, 
ανεξαρτήτως συχνότητας του καπνίσματος (για παράδειγμα, 18,5% και 12,9% για αγόρια και 

κορίτσια, αντίστοιχα, για το συστηματικό κάπνισμα ).  

Ηλικία: Ένας στους 45 μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (2,2%), ένας στους 6 ηλικίας 15-16 ετών 

(16,1%) και ένας στους τρεις ηλικίας 17-18 ετών(37,0%)  καπνίζει. Ποσοστό 1,0% των μαθητών 

ηλικίας 13-14 ετών καπνίζει συστηματικά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους μεγαλύτερους 
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μαθητές ανέρχονται στο 9,9% και 28,4% για τους μαθητές 15-16 ετών και 17-18 ετών 

αντίστοιχα. Ποσοστό 4,5% των 15χρονων και 16χρονων καπνίζουν βαριά ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό για τους 17χρονους και 18χρονους μαθητές ανέρχεται στο 15,5% (για το κάπνισμα 

ανεξαρτήτως συχνότητας, στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ και των τριών ηλικιακών 

ομάδων). 

 

Οινοπνευματώδη ποτά 

Σύνολο: Τρεις στους πέντε μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (58,7%) πίνουν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ένας στους 6 (17,6%) τουλάχιστον 

10 φορές το μήνα. Ένας στους δύο μαθητές (51,3%) άνω των 14 ετών ήπιε τουλάχιστον 5 ποτά 

στη σειρά τουλάχιστον μία φορά το μήνα πριν από την έρευνα, ενώ ένας στους 5 μαθητές 

όλων των ηλικιών (19,2%) έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. 

Φύλο: Τα αγόρια αναφέρουν ότι καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά και ότι μεθούν σε 
σημαντικά υψηλότερα ποσοστά συγκριτικά με τα κορίτσια (για παράδειγμα, 24,2% και 10,6% 

για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα και 24,6% και 13,6% 

για μέθη τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή, για αγόρια και κορίτσια, αντίστοιχα).  

Ηλικία: Ένας στους τέσσερις μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (28,6%), τρεις στους πέντε ηλικίας 15-

16 ετών (59,6%) και τέσσερις στους πέντε 17-18 ετών (85,9%) πίνουν κάποιο οινοπνευματώδες 

ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τα ποσοστά για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών 

τουλάχιστον 10 φορές το μήνα για τις 3 ηλικιακές ομάδες ανέρχονται στο 4,7%, 13,5% και 

33,0%, αντίστοιχα.  

Δύο στους πέντε μαθητές ηλικίας 15-16 ετών (41,3%) και τρεις στους πέντε ηλικίας 17-18 ετών 
(61,5%) πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. Ποσοστό 3,6% των μαθητών ηλικίας 13-14 

ετών, 13,8% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 37,6% των μαθητών ηλικίας 17-18 ετών 

έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους (για την κατανάλωση οινοπνευματωδών 

ποτών, ανεξαρτήτως βαρύτητας, στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ και των τριών 

ηλικιακών ομάδων). 

 

 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 2,0% των μαθητών ηλικίας 13-14 που συμμετείχαν στην 

έρευνα, έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης (κάνναβη ή/και έκσταση) τουλάχιστον 

μία φορά στη ζωή τους, χωρίς να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 14 μαθητές (3,9%) ηλικίας 15-16 ετών και ένας στους πέντε 

ηλικίας 17-18 ετών (18,4%) έχει κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη, 

ηρωίνη, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, έκσταση, LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB), σε υψηλότερο 

ποσοστό τα αγόρια συγκριτικά με τα κορίτσια. 
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Κάνναβη 

Σύνολο: Ποσοστό 7,2% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση 
κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 5,4% αναφέρουν χρήση περισσότερες 

από 3 φορές στη ζωή τους. 

Φύλο: Τα αγόρια αναφέρουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια ότι 
έχουν κάνει χρήση κάνναβης (για παράδειγμα, 8,9% και 1,7% για χρήση κάνναβης τουλάχιστον 

3 φορές στη ζωή τους, αντίστοιχα). 

Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 13-14 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη 

ζωή τους σε ποσοστό 1,5% και χρήση τουλάχιστον τρεις φορές σε ποσοστό 0,5%. Οι μαθητές 

ηλικίας 15-16 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε 

ποσοστό 1,7% και χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 1,3% ενώ εκείνοι ηλικίας 17-18 

ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε ποσοστό 17,1% και 
χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 13,3% (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 

και των εφήβων 17-18 ετών και των μικρότερων). 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 

την έρευνα, έκαναν χρήση κάνναβης το 1,3% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 16,7% 

εκείνων ηλικίας 17-18 ετών. Τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα χρήση κάνναβης 

αναφέρουν ποσοστό 1,3% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 11,6% των μαθητών ηλικίας 

17-18 ετών. Τα αγόρια αναφέρουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα 

κορίτσια πρόσφατη χρήση κάνναβης. 

 

Έκσταση 

Ποσοστό 1,5% των μαθητών όλων των ηλικιών έχουν κάνει χρήση της ουσίας έκσταση, αγόρια 

και κορίτσια σε παρόμοια ποσοστά και χωρίς να παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των τριών ηλικιακών ομάδων.  

 

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 9 μαθητές όλων των ηλικιών (10,6%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. 

κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, χωρίς να παρατηρούνται σημαντικές 

διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών (10,3% και 9,2%, αντίστοιχα). Οι μαθητές 13-14 ετών 

αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών σε ποσοστό 6,1%, εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών σε 
ποσοστό 10,4% και εκείνοι ηλικίας 17-18 ετών σε ποσοστό 14,5% (στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ μόνο μεταξύ των εφήβων 13-14 ετών και εκείνων 17-18 ετών). 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά:  

Ποσοστό 5,0% των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 

γιατρού (το 0,5% ηλικίας 13-14 ετών, το 6,6% ηλικίας 15-16 ετών και το 6,0% ηλικίας 17-18 

ετών). Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στη χρήση ηρεμιστικών/ υπνωτικών. 
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Σύγκριση του N. Καστοριάς με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και 
με το εθνικό δείγμα 

 

Συγκριτικά με τους υπόλοιπους νομούς της Δυτικής Ελλάδας τα ποσοστά του Ν. Καστοριάς για 

τη χρήση όλων των εξαρτησιογόνων ουσιών είναι παρόμοια με εκείνα των υπόλοιπων νομών 
της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Χάρτες 1-16). 

 

Συγκριτικά με το σύνολο της χώρας, οι μαθητές στο Ν. Καστοριάς αναφέρουν ότι καπνίζουν 

και ότι έχουν κάνει χρήση κάνναβης και της ουσίας έκσταση σε χαμηλότερο ποσοστό 

συγκριτικά με τους μαθητές στο σύνολο της χώρας. Μάλιστα, ο Ν. Καστοριάς έχει το 

μικρότερο ποσοστό στη χρήση κάνναβης στη χώρα, όσον αφορά τη χρήση από τους εφήβους 

τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους (Γράφημα Β22 και Χάρτες 1-16). 

 

Όσον αφορά τα οινοπνευματώδη ποτά, τις εισπνεόμενες ουσίες και τα ηρεμιστικά/υπνωτικά 

χωρίς συνταγή γιατρού, τα ποσοστά χρήσης των εφήβων στο Ν. Καστοριάς είναι παρόμοια με 
εκείνα των εφήβων στο σύνολο της χώρας. Εξετάζοντας, όμως, ξεχωριστά τις διαφορετικές 

ηλικιακές ομάδες οι μαθητές ηλικίας 17-18 ετών στο Ν. Καστοριάς έχουν το δεύτερο 

υψηλότερο ποσοστό στη χώρα όσον αφορά την υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών 

ποτών (περισσότερα από 5 ποτά στη σειρά).  
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Γράφημα Β22: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Καστοριάς σε σύγκριση με το εθνικό 

δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%) 
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Ηρεμιστικά ή υπνωτικά (χωρίς τη σύσταση γιατρού),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

* Περιλαμβάνονται οι ουσίες: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κράκ, αμφεταμίνες, LSD ή άλλα παραισθησιογόνα,"μαγικά 

μανιτάρια", GHB, και ηρωίνη

Ν. Καστοριάς

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 

Στο Ν. Κέρκυρας συμμετείχε στην 
έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο 

δείγμα 11 σχολικών μονάδων από 

όλον το νομό: 6 Γυμνάσια και 5 

Λύκεια/ΕΠΑΛ. Κανένα σχολείο δεν 

αρνήθηκε τη συμμετοχή στην 

έρευνα. 

593 μαθητές συμμετείχαν στην 

έρευνα (ποσοστό συμμετοχής 

91,1%): 275 αγόρια (46,4%) και 318 

κορίτσια (53,6%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 22 

ερωτηματολογίων ως άκυρων 

(3,7%), εξαιτίας κυρίως του 

μεγάλου ποσοστού ασυμπλήρωτων 

ερωτήσεων και συστηματικών 

ασυνεπειών. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας βασίστηκαν τελικά στα 

στοιχεία 571 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα 

αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση καπνού, οινοπνευματωδών και 

παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Κέρκυρας. Τα στοιχεία για το σύνολο των μαθητών 

του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β23 μαζί με τα αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ 

μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα 

Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 5 μαθητές (22,1%) που συμμετείχε στην έρευνα αναφέρει ότι κάπνισε (≥1 
φορά) τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει 

καθημερινά) είναι 1 στους 7 (15,1%), ενώ ένας στους 17 (5,9%) είναι βαρύς καπνιστής, 

καπνίζει δηλαδή τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα. 

Φύλο: Τα κορίτσια καπνίζουν αυτή την περίοδο σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά 

με τα αγόρια (25,5% και 18,1%, αντίστοιχα). Σημαντικά υψηλότερο είναι και το αντίστοιχο 

ποσοστό των κοριτσιών όσον αφορά το συστηματικό κάπνισμα (18,2% και 11,3% για τα 

κορίτσια και τα αγόρια, αντίστοιχα). Ακόμη, ποσοστό 5,6 % των κοριτσιών και 6,3% των 

αγοριών καπνίζουν βαριά.  
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Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 17-18 ετών καπνίζουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 

συγκριτικά με τους μικρότερούς τους. Πιο συγκεκριμένα, ένας στους 19 μαθητές ηλικίας 13-14 

ετών (5,2%), ένας στους 6 ηλικίας 15-16 ετών (16,3%) και δύο στους πέντε ηλικίας 17-18 

(38,5%) ετών καπνίζουν. Ποσοστό 1,6% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών καπνίζουν 

συστηματικά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους μεγαλύτερους μαθητές ανέρχεται στο 8,3% 
και 28,6% για τους μαθητές 15-16 ετών και 17-18 ετών αντίστοιχα. Ποσοστό 1,9% των 

15χρονων και 16χρονων καπνίζουν βαριά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 17χρονους και 

18χρονους μαθητές φτάνει στο 9,0%.  

Όσον αφορά τους μαθητές άνω των 18 ετών, ένας στους δύο (47,2 %) καπνίζει συστηματικά 

και ένας στους τρεις (34,6%) καπνίζει βαριά. 

 

Οινοπνευματώδη ποτά 

Σύνολο: Τρεις στους πέντε μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (59,3%) πίνουν κάποιο 
οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ένας στους 10 (10,0%) τουλάχιστον 

10 φορές το μήνα. Ένας στους 8 μαθητές (12,6%) έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή 

του, ενώ δύο στους πέντε μαθητές 15-19 ετών (41,4%) ήπιαν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα πριν από την έρευνα. 

Φύλο: Τα αγόρια πίνουν οινοπνευματώδη ποτά σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά 

με τα κορίτσια. Έτσι, ποσοστό 63,7% των αγοριών αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα, έναντι του 55,7% των κοριτσιών και ποσοστό 14,3% των 

αγοριών έναντι του 6,5% των κοριτσιών αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών 

τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Αγόρια και κορίτσια δεν διαφέρουν σημαντικά όσον αφορά τη 
μέθη (14,3% και 11,2%, αντίστοιχα, για μέθη τουλάχιστον 3 φορές σε ολόκληρη τη ζωή τους). 

Μεταξύ των εφήβων ηλικίας 15-19 ετών τα αγόρια αναφέρουν σε σημαντικά υψηλότερο 

ποσοστό ότι πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά (49,8% και 34,5%, αντίστοιχα).  

Ηλικία: Όσον αφορά την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, στατιστικά σημαντικές 

διαφορές παρατηρούνται κυρίως μεταξύ των μαθητών 17-18 ετών και των μικρότερων. Πιο 

συγκεκριμένα, σχεδόν δύο στους πέντε μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (37,0%), τρεις στους πέντε 

ηλικίας 15-16 ετών (62,3%) και τρεις στους τέσσερις 17-18 ετών (75,6%) πίνουν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τα ποσοστά για κατανάλωση 

οινοπνευματωδών ποτών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα για τις 3 ηλικιακές ομάδες 

ανέρχονται στο 4,2%, 5,9% και 17,1%, αντίστοιχα.  

Ένας στους τρεις μαθητές ηλικίας 15-16 ετών (34,0%) και σχεδόν ένας στους δύο ηλικίας 17-18 
ετών (46,5%) πίνει τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. Σημαντικά υψηλότερο ποσοστό μαθητών 

ηλικίας 17-18 ετών (23,4%) συγκριτικά με εκείνο μαθητών ηλικίας 15-16ετών (10,8%) και 13-

14 ετών (1,6%) έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους.  

Όσον αφορά τους μαθητές άνω των 18 ετών, πίνουν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα σε ποσοστό 73,8% και τουλάχιστον 10 φορές το μήνα σε 

ποσοστό 25,8%. Ακόμα, ένας στους δύο (53,9%) πίνει τουλάχιστον πέντε ποτά στη σειρά 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα ενώ σχεδόν ένας στους τέσσερις (23,1%) αναφέρει ότι έχει 

μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. 
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Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 1,0% των μαθητών ηλικίας 13-14, όλοι αγόρια, που 

συμμετείχαν στην έρευνα, έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης (κάνναβης ή/και 

έκσταση) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 6 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (15,8%) έχει κάνει χρήση 
οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη, ηρωίνη, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια (18,2% και 13,8%, αντίστοιχα). 

Ποσοστό 6,0% ηλικίας 15-16 ετών και 26,5% ηλικίας 17-18 ετών έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. Ένας στους πέντε μαθητές άνω των 18 ετών (20,0%) 

αναφέρει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του. 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Ποσοστό 10,1% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση 
κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 7,3% αναφέρουν χρήση περισσότερες 

από 3 φορές στη ζωή τους. 

Φύλο: Αγόρια και κορίτσια αναφέρουν χρήση κάνναβης σε παρόμοια ποσοστά (για 

παράδειγμα,8,3% και 6,5% για χρήση κάνναβης τουλάχιστον τρεις φορές σε ολόκληρη τη ζωή 

τους για αγόρια και κορίτσια, αντίστοιχα). 

Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 17-18 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη 

ζωή τους σε ποσοστό υψηλότερο ποσοστό (25,8%) συγκριτικά με εκείνους ηλικίας 15-16 ετών 

(2,9%) και ηλικίας 13-14 ετών (1,0%). Για χρήση κάνναβης τουλάχιστον 3 φορές σε ολόκληρη 
της ζωή τους, τα ποσοστά για τις παραπάνω ηλικιακές ομάδες είναι 0,5%, 2,0% και 19,0%, 

αντίστοιχα.  

Ένας στους πέντε μαθητές άνω των 18 ετών (20%) αναφέρει χρήση οποιασδήποτε παράνομης 
ουσίας τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του και ένας στους επτά (14,3%) τουλάχιστον 3 φορές 

στη ζωή του. 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 

την έρευνα, έκαναν χρήση κάνναβης το 2,5% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 23,3% 

εκείνων ηλικίας 17-18 ετών. Τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα χρήση κάνναβης 

αναφέρουν ποσοστό 0,9% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 13,9% των μαθητών ηλικίας 
17-18 ετών.  

Ένας στους 12 μαθητές άνω των 18 ετών (8,7%) αναφέρει χρήση κάνναβης τον τελευταίο 

χρόνο πριν από την έρευνα και ποσοστό 3,1% χρήση κάνναβης τον τελευταίο μήνα πριν από 

την έρευνα. 

 

Έκσταση 

Ποσοστό 1,8% των μαθητών όλων των ηλικιών έχουν κάνει χρήση έκσταση, αγόρια και 

κορίτσια σε ποσοστό 2,0% και 1,7%, αντίστοιχα. 
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Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 8 μαθητές όλων των ηλικιών (13,2%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. 
κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε ποσοστό 10,3% και τα 

κορίτσια σε ποσοστό 8,2%. Οι μαθητές 13-14 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών σε 

ποσοστό 9,9%, εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών σε ποσοστό 15,5%, και εκείνοι ηλικίας 17-18 ετών 

σε ποσοστό 16,6%. Οι μαθητές ηλικίας άνω των 18 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων 

ουσιών σε ποσοστό 2,4%. 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

Ποσοστό 5,9% των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 

γιατρού (το 3,2% ηλικίας 13-14 ετών, το 7,2% ηλικίας 15-16 ετών και το 5,7% ηλικίας 17-18 

ετών). Οι μαθητές ηλικίας άνω των 18 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών σε 

ποσοστό 11,2%. Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στη χρήση 

ηρεμιστικών/ υπνωτικών (7,8% και 4,3%, για αγόρια και κορίτσια, αντίστοιχα).  

 

 

 

Σύγκριση του Ν. Κέρκυρας με την περιφέρεια Ιονίων Νήσων και με το 
εθνικό δείγμα 

 

Συγκριτικά με τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας τα ποσοστά του Ν. Κέρκυρας για τη 
χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι παρόμοια εκείνα των υπόλοιπων νομών της περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων (Χάρτες 1-16).  

 

Τα ποσοστά για τη χρήση των περισσότερων εξαρτησιογόνων ουσιών από τους εφήβους στο 

Ν. Κέρκυρας βρίσκονται κοντά και σε εκείνα του εθνικού δείγματος (Γράφημα Β13). Θα 

πρέπει, ωστόσο, να ιδωθούν με ιδιαίτερη προσοχή αφού το ποσοστό μαθητών άνω των 18 

ετών που συμμετείχαν στην έρευνα στο Ν. Κέρκυρας είναι υψηλότερο (7,8%) από το 

αντίστοιχο του εθνικού δείγματος (3,8%).  

 

Εξετάζοντας ξεχωριστά τα ποσοστά των τριών άλλων ηλικιακών ομάδων του Ν. Κέρκυρας με 

τα αντίστοιχα του εθνικού δείγματος παρατηρείται ότι οι έφηβοι 17-18 ετών έχουν τα 

υψηλότερα ποσοστά στη χρήση κάνναβης στη χώρα, τόσο στην χρήση σε ολόκληρη τη ζωή 

τους, όσο και στην πρόσφατη χρήση (τον τελευταίο χρόνο και τον τελευταίο μήνα πριν από την 

έρευνα.  

 

Επιπλέον, όσον αφορά το κάπνισμα, τα κορίτσια στο Ν. Κέρκυρας έχουν το υψηλότερο 

ποσοστό στη χώρα τόσο στο κάπνισμα αυτή την περίοδο όσο και στο συστηματικό κάπνισμα. 
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Γράφημα Β23: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Κέρκυρας σε σύγκριση με το εθνικό 

δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%) 
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Ηρεμιστικά ή υπνωτικά (χωρίς τη σύσταση γιατρού),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

* Περιλαμβάνονται οι ουσίες: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κράκ, αμφεταμίνες, LSD ή άλλα παραισθησιογόνα,"μαγικά 

μανιτάρια", GHB, και ηρωίνη

Ν. Κέρκυρας

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
 

Στο Ν. Κεφαλληνίας συμμετείχε στην 

έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο δείγμα 

13 σχολικών μονάδων από όλον το 
νομό: 6 Γυμνάσια και 7 Λύκεια/ΕΠΑΛ. 

Ένα (1) σχολείο (7,7%) αρνήθηκε τη 

συμμετοχή. Το σχολείο αυτό 

αντικαταστάθηκε με άλλο σχολείο του 

νομού το οποίο είχε τυχαία επιλεγεί 

κατά τη δειγματοληψία ως 

αντικατάσταση. 

680 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα 

(ποσοστό συμμετοχής 91,5%): 345 

αγόρια (50,7%) και 335 κορίτσια 
(49,3%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 23 

ερωτηματολογίων ως άκυρων (3,3%), 

εξαιτίας κυρίως του μεγάλου 

ποσοστού ασυμπλήρωτων ερωτήσεων 

και συστηματικών ασυνεπειών. Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 

657 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Κεφαλληνίας. Τα 

στοιχεία για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β24 μαζί με τα 

αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 5 μαθητές (18,1%) αναφέρει ότι κάπνισε (≥1 φορά) τον τελευταίο μήνα 

πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει καθημερινά) είναι 1 στους 8 (13,3%), 
ενώ ένας στους 18 (5,5%) είναι βαρύς καπνιστής, καπνίζει δηλαδή τουλάχιστον μισό πακέτο 

τσιγάρα την ημέρα. 

Φύλο: Αγόρια και κορίτσια καπνίζουν σε παρόμοια ποσοστά (19,8% και 16,4%, αντίστοιχα). 
Παρόμοια είναι και τα αντίστοιχα ποσοστά όσον αφορά το συστηματικό κάπνισμα (14,7% και 

11,9% για τα αγόρια και τα κορίτσια, αντίστοιχα). Ακόμη, ποσοστό 7,1 % των κοριτσιών και 

3,9% των αγοριών καπνίζουν βαριά.  

Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 17-18 ετών καπνίζουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 

συγκριτικά με τους μικρότερούς τους. Πιο συγκεκριμένα, ένας στους 21 μαθητές ηλικίας 13-14 
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ετών(4,8%), ένας στους 6 ηλικίας 15-16 ετών (16,8%) και ένας στους τέσσερις ηλικίας 17-18 

ετών (25,4%) καπνίζει. Ποσοστό 3,8% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών καπνίζουν συστηματικά 

ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους μεγαλύτερους μαθητές ανέρχεται στο 11,7% και 17,8% 

για τους μαθητές 15-16 ετών και 17-18 ετών αντίστοιχα. Ποσοστό 6,7% των 15χρονων και 

16χρονων καπνίζουν βαριά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 17χρονους και 18χρονους 

μαθητές είναι 5,1%.  

Όσον αφορά τους μαθητές άνω των 18 ετών, ένας στους δύο (47,8 %) καπνίζει συστηματικά 

και ένας στους πέντε (21,8%) καπνίζει βαριά. 

 

 

Οινοπνευματώδη ποτά 

Σύνολο: Τρεις στους πέντε μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (58,5%) πίνουν κάποιο 
οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ένας στους 10 (10,9%) τουλάχιστον 

10 φορές το μήνα. Ένας στους 6 μαθητές (17,6%) έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή 

του, ενώ σχεδόν ένας στους δύο μαθητές 15-19 ετών (46,0%) ήπιε τουλάχιστον 5 ποτά στη 

σειρά τουλάχιστον μία φορά το μήνα πριν από την έρευνα. 

Φύλο: Τα αγόρια πίνουν οινοπνευματώδη ποτά σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά 

με τα κορίτσια. Έτσι, ποσοστό 66,3% των αγοριών αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα, έναντι του 50,5% των κοριτσιών και ποσοστό 13,9% των 

αγοριών έναντι του 7,8% των κοριτσιών αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών 

τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Ακόμα, τα αγόρια μεθούν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 

από ό,τι τα κορίτσια (21,5% και 13,5%, αντίστοιχα, για μέθη τουλάχιστον 3 φορές σε ολόκληρη 
τη ζωή τους). Μεταξύ των εφήβων ηλικίας 15-19 ετών τα αγόρια αναφέρουν σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό ότι πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά (51,5% και 40,4%, αντίστοιχα).  

Ηλικία: Όσον αφορά την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, στατιστικά σημαντικές 
διαφορές παρατηρούνται κυρίως μεταξύ των μαθητών 15-18 ετών και των μικρότερων. Πιο 

συγκεκριμένα, ένας στους τρεις μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (33,5%), τρεις στους πέντε ηλικίας 

15-16 ετών (60,9%) και τρεις στους τέσσερις 17-18 ετών (74,2%) πίνουν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τα ποσοστά για κατανάλωση 

οινοπνευματωδών ποτών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα για τις 3 ηλικιακές ομάδες 

ανέρχονται στο 2,4%, 14,0% και 11,6%, αντίστοιχα.  

Σχεδόν ένας στους δύο μαθητές ηλικίας 15-16 ετών (44,1%) και ηλικίας 17-18 ετών (47,4%) 
πίνει τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. Σημαντικά υψηλότερο ποσοστό μαθητών ηλικίας 17-18 

ετών (26,5%) και ηλικίας 15-16ετών (16,9%) από ό,τι μαθητών 13-14 ετών (3,9%) έχουν 

μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους.   

Όσον αφορά τους μαθητές άνω των 18 ετών, πίνουν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα σε ποσοστό 88,6% και τουλάχιστον 10 φορές το μήνα σε 

ποσοστό 31,7%. Ακόμα, ένας στους δύο (50,5%) πίνει τουλάχιστον πέντε ποτά στη σειρά 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα και αναφέρει ότι έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή 

του (44,1%). 
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Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 4,8% των μαθητών ηλικίας 13-14, όλοι αγόρια, που 

συμμετείχαν στην έρευνα, έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης (κάνναβης ή/και 

έκσταση) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 8 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (11,8%) έχει κάνει χρήση 
οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη, ηρωίνη, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια (17,6% και 5,8%, αντίστοιχα). 

Ποσοστό 10,0% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 11,7% εκείνων ηλικίας 17-18 ετών έχουν 

κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. Ένας στους τέσσερις μαθητές άνω των 18 ετών 

(23,4%) αναφέρει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας τουλάχιστον μία φορά στη ζωή 

του. 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Ποσοστό 7,5% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση 
κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 3,6% αναφέρουν χρήση περισσότερες 

από 3 φορές στη ζωή τους. 

Φύλο: Τα αγόρια αναφέρουν χρήση κάνναβης σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από ό,τι τα 

κορίτσια (για παράδειγμα, 5,6 % και 1,5% για χρήση κάνναβης τουλάχιστον τρεις φορές σε 

ολόκληρη τη ζωή τους για αγόρια και κορίτσια, αντίστοιχα). 

Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 17-18 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη 

ζωή τους σε ποσοστό 8,1%, εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών σε ποσοστό 7,1% και οι μαθητές 
ηλικίας 13-14 ετών σε ποσοστό4,3%. Για χρήση κάνναβης τουλάχιστον 3 φορές σε ολόκληρη 

της ζωή τους, τα ποσοστά για τις παραπάνω ηλικιακές ομάδες είναι 1,4%, 3,7% και 2,7%, 

αντίστοιχα.  

Ένας στους τέσσερις μαθητές άνω των 18 ετών (23,4%) αναφέρει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 

μία φορά στη ζωή του και ένας στους πέντε (18,2%) τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 

την έρευνα, έκαναν χρήση κάνναβης το 5,3% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 5,7% 

εκείνων ηλικίας 17-18 ετών. Τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα χρήση κάνναβης 

αναφέρουν ποσοστό 4,5% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 3,5% των μαθητών ηλικίας 17-
18 ετών.  

Ένας στους 5 μαθητές άνω των 18 ετών (18,6%) αναφέρει χρήση κάνναβης τον τελευταίο 

χρόνο πριν από την έρευνα και ποσοστό 14,9% χρήση κάνναβης τον τελευταίο μήνα πριν από 

την έρευνα. 

 

Έκσταση 

Ποσοστό 2,8% των μαθητών όλων των ηλικιών έχουν κάνει χρήση έκσταση, αγόρια και 

κορίτσια σε ποσοστό 4,5% και 0,9%, αντίστοιχα. 
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Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 9 μαθητές όλων των ηλικιών (11,2%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. 
κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε ποσοστό 10,7% και τα 

κορίτσια σε ποσοστό 11,6%. Οι μαθητές 13-14 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών 

σε ποσοστό 5,3%, εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών σε ποσοστό 14,0%, και εκείνοι ηλικίας 17-18 

ετών σε ποσοστό 12,8%. Οι μαθητές ηλικίας άνω των 18 ετών αναφέρουν χρήση 

εισπνεόμενων ουσιών σε ποσοστό 14,5%. 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

Ποσοστό 8,7% των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 
γιατρού (το 4,8% ηλικίας 13-14 ετών, το 11,1% ηλικίας 15-16 ετών και το 7,3% ηλικίας 17-18 

ετών). Οι μαθητές ηλικίας άνω των 18 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών σε 

ποσοστό 20,8%. Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στη χρήση 

ηρεμιστικών/ υπνωτικών (8,1% και 9,4%, για αγόρια και κορίτσια, αντίστοιχα).  

 

 

 

Σύγκριση του Ν. Κεφαλληνίας με την περιφέρεια Ιονίων Νήσων και με το 
εθνικό δείγμα 

 

Συγκριτικά με τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας Ιονίων Νήσων τα ποσοστά του Ν. 

Κεφαλληνίας για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών δεν διαφέρουν σημαντικά (Χάρτες 1-16).  

 

Τα ποσοστά για τη χρήση των περισσότερων εξαρτησιογόνων ουσιών από τους εφήβους στο 

Ν. Κεφαλληνίας βρίσκονται κοντά σε εκείνα του εθνικού δείγματος (Χάρτες 1-16 και Γράφημα 

Β24). Εξαίρεση αποτελεί η μέθη (≥3 φορές σε όλη τη ζωή), για την οποία το ποσοστό στο Ν. 

Κεφαλληνίας είναι υψηλότερο από εκείνο του εθνικού δείγματος. Ακόμα, το ποσοστό για 

χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας από εφήβους ηλικίας 13-14 ετών στο Ν. Κεφαλληνίας 

είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο του εθνικού δείγματος. Από την άλλη το ποσοστό για 

πρόσφατη χρήση κάνναβης (τον τελευταίο χρόνο πριν από την έρευνα) στο Ν. Κεφαλληνίας 

είναι χαμηλότερο από εκείνο του εθνικού δείγματος. 
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Γράφημα Β24: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Κεφαλληνίας σε σύγκριση με το 

εθνικό δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%) 
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Ηρεμιστικά ή υπνωτικά (χωρίς τη σύσταση γιατρού),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

* Περιλαμβάνονται οι ουσίες: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κράκ, αμφεταμίνες, LSD ή άλλα παραισθησιογόνα,"μαγικά 

μανιτάρια", GHB, και ηρωίνη

Ν. Κεφαλληνίας

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΚΙΛΚΙΣ 
 

Στο Ν. Κιλκίς συμμετείχε στην έρευνα 

ESPAD του 2011 τυχαίο δείγμα 11 

σχολικών μονάδων από όλον το νομό: 6 
Γυμνάσια και 5 Λύκεια/ΕΠΑΛ. Ένα (1) 

σχολείο (9,1%) αρνήθηκε τη συμμετοχή. 

Το σχολείο αυτό αντικαταστάθηκε με 

άλλο σχολείο του νομού το οποίο είχε 

τυχαία επιλεγεί κατά τη δειγματοληψία 

ως αντικατάσταση. 

577 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα 

(ποσοστό συμμετοχής 82,9%): 287 

αγόρια (49,7%) και 290 κορίτσια (50,3%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 
συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 8 

ερωτηματολογίων ως άκυρων (1,2%), 

εξαιτίας κυρίως του μεγάλου ποσοστού 

ασυμπλήρωτων ερωτήσεων και 

συστηματικών ασυνεπειών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 569 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Κιλκίς. Τα στοιχεία 
για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β25 μαζί με τα αντίστοιχα 

του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 6 μαθητές (17,5%) που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφερε ότι κάπνισε τον 

τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Ένας στους 7 μαθητές (14,2%) είναι συστηματικός 

καπνιστής (καπνίζει καθημερινά), και το 7,5% καπνίζουν βαριά (τουλάχιστον μισό πακέτο 

τσιγάρα την ημέρα). 

 

Φύλο: Τον τελευταίο μήνα κάπνισαν το 16,5% των αγοριών και το 18,6% των κοριτσιών, ενώ 

καθημερινά καπνίζουν το 13,1% και το 15,4% αντίστοιχα. Σε παρόμοια ποσοστά τα αγόρια και 

τα κορίτσια καπνίζουν βαριά (7,6% και 7,4% αντίστοιχα).  

 

Ηλικία: Έχουν καπνίσει τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα 1% των εφήβων ηλικίας 13-14 

ετών, 9,3% ηλικίας 15-16 ετών και 1 στους 3 ηλικίας 17-18 ετών (34,8%). Καθημερινά 
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καπνίζουν το 0,5% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, το 6,2% ηλικίας 15-16 ετών και 1 στους 4 

εφήβους 17-18 ετών (29,2%) (στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ όλων των ηλικιακών 

ομάδων στις δύο προαναφερθείσες συμπεριφορές). Καπνίζουν τουλάχιστον μισό πακέτο 

τσιγάρα την ημέρα το 1,8% των εφήβων ηλικίας 15-16 ετών και το 14,8% ηλικίας 17-18 ετών, 

αλλά κανένας από τους μαθητές 13-14 ετών (στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 15-
16 ετών και 17-18 ετών). 

 

Οινοπνευματώδη 

Σύνολο: Η πλειονότητα των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα (63%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα και 1 στους 8 (13,1%) ήπιε 

τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα. Ένας στους 7 μαθητές (14,8%) που συμμετείχαν 

στην έρευνα έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. Σχεδόν οι μισοί μαθητές ηλικίας 
15-19 ετών (48,1%) ήπιαν 5 ή περισσότερα ποτά στη σειρά τουλάχιστον 1 φορά το μήνα πριν 

από την έρευνα (υπερβολική χρήση). 

 

Φύλο:  Η πλειονότητα των αγοριών (66,1%) και των κοριτσιών (59,8%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα, και το ίδιο διάστημα 

τουλάχιστον 10 φορές ήπιαν το 15,4% των αγοριών και το 10,7% των κοριτσιών. Έχουν 

μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους το 15,5% των αγοριών και το 13,9% των κοριτσιών. 

Τουλάχιστον 1 φορά μέσα στον τελευταίο μήνα έκαναν υπερβολική κατανάλωση 

οινοπνευματωδών 1 στα 2 αγόρια 15-19 ετών (50,1%) και το 46,1% των κοριτσιών ίδιων 

ηλικιών. 

 

Ηλικία:  Ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα ο 1 

στους 3 εφήβους ηλικίας 13-14 ετών (34,4%) και η πλειονότητα των μαθητών των άλλων δύο 

ηλικιακών ομάδων (72% ηλικίας 15-16 ετών και 79,7% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 13-14 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων ). 

Τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό το 3,1% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, 1 στους 10 ηλικίας 15-16 

ετών (9,8%) και σχεδόν 1 στους 4 ηλικίας 17-18 ετών (24,4%). Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 

φορές στη ζωή τους το 2,6% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, το 8,3% ηλικίας 15-16 ετών και 

το 29,2% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 17-18 ετών και 
των άλλων ηλικιακών ομάδων στις δύο προαναφερθείσες συμπεριφορές). Έκαναν υπερβολική 

κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα οι 2 στους 5 εφήβους 

ηλικίας 15-16 ετών (41,8%) και ο 1 στους 2 ηλικίας 17-18 ετών (54,1%). 

 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Το 2,1% των μαθητών 13-14 ετών έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε 

παράνομης ουσίας (κάνναβη ή/και έκσταση) έστω και 1 φορά στη ζωή τους (3% των αγοριών 

και 1,1% των κοριτσιών). 
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Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 9 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (11,9%) έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης, αμφεταμίνες, κρακ, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια ή GHB) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (5,9% ηλικίας 15-16 ετών και 

14,5% ηλικίας 17-18 ετών). Σε ποσοστό 13,4% τα αγόρια και 10,4% τα κορίτσια αναφέρουν 

χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 7,3% του συνόλου 

των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα, και  τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει στη ζωή 

τους το 4,1% του συνόλου των μαθητών.  

 

Φύλο: Το 11,2% των αγοριών και το 3,2% των κοριτσιών έχουν κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή 
τους έστω και 1 φορά (στατιστικά σημαντική διαφορά) και τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει 

το 3,6% και το 2% αντίστοιχα. 

 

Ηλικία: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 0,5% των μαθητών 

ηλικίας 13-14 ετών, 4,3% ηλικίας 15-16 ετών και 12% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 17-18 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). 

Τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή τους το 1,4% εφήβων ηλικίας 15-16 

ετών, 8% ηλικίας 17-18 ετών και κανένας 13-14 ετών. 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 
την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 7,1% των μαθητών ηλικίας άνω των 14 ετών, με 

σημαντικά υψηλότερο το ποσοστό εκείνων ηλικίας 17-18 ετών (11%) συγκριτικά με εκείνους  

15-16 ετών (2,1%). Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα έκαναν 

χρήση κάνναβης το 3,4% των μαθητών άνω των 14 ετών (1,4% ηλικίας 15-16 ετών και 4,1% 

ηλικίας 17-18 ετών). Όσον αφορά την πρόσφατη χρήση κάνναβης στα δύο φύλα, το 7,7% των 

αγοριών και το 6,6% των κοριτσιών έκαναν χρήση τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο, 

και τον τελευταίο μήνα  έκαναν χρήση το 4,4% των αγοριών και το 2,4% των κοριτσιών. 

 

Έκσταση 

Σε ποσοστό 2,2% οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν χρήση της ουσίας 
έκσταση τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους (το 3% των αγοριών και 1,4% των κοριτσιών). 

 

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

 

Ένας στους 8 μαθητές (12,5%) που συμμετείχαν στην έρευνα έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων 

ουσιών (π.χ. κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (9,8% ηλικίας 13-14 ετών, 11,8% 

ηλικίας 15-16 ετών και 15,1% ηλικίας 17-18 ετών). Το 11% των αγοριών και το 14% των 

κοριτσιών ανέφεραν αυτή τη συμπεριφορά. 
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Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

 

Ποσοστό 8,9% του συνόλου των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς 

τη σύσταση γιατρού τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους  (3,6% ηλικίας 13-14 ετών, 10,6% 

ηλικίας 15-16 ετών και 11,8% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο 

μεταξύ 13-14 ετών και 17-18 ετών). Το 8,1% των αγοριών και το 9,7% των κοριτσιών έχουν 

κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού. 

 

 

 

Σύγκριση του Ν. Κιλκίς με τους άλλους νομούς της Κεντρικής 
Μακεδονίας και με το εθνικό δείγμα 

 

Σε γενικές γραμμές ο Ν. Κιλκίς δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από τους νομούς 

Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής αναφορικά με τη χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών (Χάρτες 1-16). 

 

Συγκριτικά με το εθνικό δείγμα, ο Ν. Κιλκίς βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο στην πλειονότητα 

των συμπεριφορών που σχετίζονται με χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Γράφημα Β25 και 

Χάρτες 1-16).  

 

Ωστόσο, υψηλότερο είναι το ποσοστό των μαθητών στο Ν. Κιλκίς συγκριτικά με τα αντίστοιχα 

του συνόλου των μαθητών της χώρας που πίνουν οινοπνευματώδη (≥1 φορά τον τελευταίο 

μήνα), ενώ χαμηλότερο είναι το ποσοστό τους στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας 

(μαθητές 15-19 ετών) (Γράφημα Β25 και Χάρτες 1-16). Επιπλέον, ο νομός αυτός κατατάσσεται 

στην 6η θέση με τα υψηλότερα ποσοστά μαθητών που έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή 

υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού και στην 9η  υψηλότερη θέση στη χρήση εισπνεόμενων 

ουσιών.  

 

Εντούτοις, οι αποκλίσεις που παρουσιάζουν τα ποσοστά των μαθητών στο Ν. Κιλκίς σε 

σύγκριση με εκείνα του εθνικού δείγματος θα πρέπει να ιδωθούν με ιδιαίτερη προσοχή αφού 

το ποσοστό μαθητών άνω των 18 ετών που συμμετείχαν στην έρευνα σε αυτό το νομό είναι 

σημαντικά υψηλότερο (6,1%) συγκριτικά με το αντίστοιχο του εθνικού δείγματος (3,8%). 
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Γράφημα Β25: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Κιλκίς σε σύγκριση με το εθνικό 
δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%)
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Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

*Περιλαμβάνονται: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, LSD, μαγικά μανιτάρια, ηρωίνη, GHB

Ν. Κιλκίς

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 
 

Στο Ν. Κοζάνης συμμετείχε στην έρευνα 

ESPAD του 2011 τυχαίο δείγμα 12 

σχολικών μονάδων από όλον το νομό: 6 
Γυμνάσια και 6 Λύκεια/ΕΠΑΛ. Ένα (1) 

σχολείο (8,3%) αρνήθηκε τη 

συμμετοχή. Το σχολείο αυτό 

αντικαταστάθηκε με άλλο σχολείο του 

νομού το οποίο είχε τυχαία επιλεγεί 

κατά τη δειγματοληψία ως 

αντικατάσταση. 

686 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα 

(ποσοστό συμμετοχής 89,1%): 352 

αγόρια (51,3%) και 334 κορίτσια 
(48,7%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 21 

ερωτηματολογίων ως άκυρων (3%), 

εξαιτίας κυρίως του μεγάλου ποσοστού 

ασυμπλήρωτων ερωτήσεων και 

συστηματικών ασυνεπειών. Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 

665 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Κοζάνης. Τα στοιχεία 

για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β26 μαζί με τα αντίστοιχα 

του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 7 μαθητές (14,1%) που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρει ότι κάπνισε 

(≥1 φορά) τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει 

καθημερινά) είναι 1 στους 10 (10,4%), ενώ ένας στους 12 (3,9%) είναι βαρύς καπνιστής, 

καπνίζει δηλαδή τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα. 

Φύλο: Αγόρια και κορίτσια καπνίζουν σε παρόμοια ποσοστά, ανεξαρτήτως συχνότητας 
καπνίσματος (για παράδειγμα, 10,1% και 10,6% για αγόρια και κορίτσια, αντίστοιχα, για το 

συστηματικό κάπνισμα).  

Ηλικία: Ποσοστό 1,9% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών (3,1%), ένας στους 10 ηλικίας 15-16 
ετών (9,9%) και ένας στους τέσσερις ηλικίας 17-18 ετών (27,7%) καπνίζει. Ποσοστό 1,4% των 
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μαθητών ηλικίας 13-14 ετών καπνίζουν συστηματικά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 

μεγαλύτερους μαθητές ανέρχεται στο 6,4% και 20,8% για τους μαθητές 15-16 ετών και 17-18 

ετών αντίστοιχα. Ποσοστό 2,2% των 15χρονων και 16χρονων καπνίζουν βαριά ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό για τους 17χρονους και 18χρονους μαθητές ανέρχεται στο 5,3% (για το 

κάπνισμα ανεξαρτήτως συχνότητας, στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ και των τριών 

ηλικιακών ομάδων). 

 

Οινοπνευματώδη ποτά 

Σύνολο: Τρεις στους πέντε μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (61,4%) πίνουν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ένας στους 8 (12,7%) τουλάχιστον 

10 φορές το μήνα. Ένας στους 7 μαθητές (15,6%) έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή 

του, ενώ ένας στους δύο μαθητές 15-19 (45,8%) ετών ήπιε τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά, 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα πριν από την έρευνα. 

Φύλο: Τα αγόρια πίνουν οινοπνευματώδη ποτά σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά 
με τα κορίτσια, ανεξάρτητα από τη συχνότητα της κατανάλωσης. Έτσι, ποσοστό 67,4% των 

αγοριών αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον μία φορά το μήνα, έναντι 

του 55,1% των κοριτσιών και ποσοστό 17,9% των αγοριών έναντι του 7,2% των κοριτσιών 

αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Αγόρια και 

κορίτσια αναφέρουν σε παρόμοια ποσοστά ότι μεθούν (16,4% και 11,8%, αντίστοιχα, για μέθη 

τουλάχιστον 3 φορές σε ολόκληρη τη ζωή τους). Μεταξύ των εφήβων ηλικίας 15-19 ετών τα 

αγόρια αναφέρουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ότι πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη 

σειρά (54,9% και 36,7%, αντίστοιχα).  

Ηλικία: Όσον αφορά την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, στατιστικά σημαντικές 
διαφορές παρατηρούνται κυρίως μεταξύ των μαθητών 13-14 ετών και των μεγαλύτερων. Πιο 

συγκεκριμένα, ένας στους τρεις μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (35,1%), δύο στους τρεις ηλικίας 

15-16 ετών (64,3%) και τέσσερις στους πέντε 17-18 ετών (81,1%) καταναλώνουν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τα ποσοστά για κατανάλωση 

οινοπνευματωδών ποτών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα για τις 3 ηλικιακές ομάδες 

ανέρχονται στο 2,4%, 8,8% και 25,6%, αντίστοιχα (στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ και 

των τριών ηλικιακών ομάδων). 

Ένας στους τρεις μαθητές ηλικίας 15-16 ετών (39,5%) και ένας στους δύο ηλικίας 17-18 ετών 

(50,3%) πίνει τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. Ποσοστό 2,8% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, 
11,1% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 27,5% των μαθητών ηλικίας 17-18 ετών έχουν 

μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους.   

 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 1,4% των μαθητών ηλικίας 13-14 που συμμετείχαν στην 

έρευνα, έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης (κάνναβη ή/και έκσταση) τουλάχιστον 

μία φορά στη ζωή τους, χωρίς να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 10 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (9,6%) έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη, ηρωίνη, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, έκσταση, 
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LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του. Τα αντίστοιχα ποσοστά για 

αγόρια και κορίτσια είναι 12,1% και 6,9%, αντίστοιχα. 

Ποσοστό 5,9% ηλικίας 15-16 ετών και ηλικίας 17-18 ετών (12,2%) που συμμετείχαν στην 

έρευνα έχει κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας χωρίς να υπάρχουν διαφορές 

μεταξύ των δύο φύλων. 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Ποσοστό 5,4% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση 

κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 2,7% αναφέρουν χρήση περισσότερες 

από 3 φορές στη ζωή τους. 

Φύλο: Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στη χρήση κάνναβης, 

ανεξαρτήτως συχνότητας (για παράδειγμα, 6,3% και 4,5% για χρήση κάνναβης τουλάχιστον 

μία φορά σε ολόκληρη τη ζωή τους για αγόρια και κορίτσια, αντίστοιχα). 

Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 13-14 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη 
ζωή τους σε ποσοστό 0,9% και χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 0,5%, οι μαθητές 

ηλικίας 15-16 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε 

ποσοστό 3,4% και χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 0,8% ενώ εκείνοι ηλικίας 17-18 

ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε ποσοστό 10,3% και 

χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 5,8% (στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

μαθητών 17-18 ετών και των υπόλοιπων). 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον μία φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 
την έρευνα, έκαναν χρήση κάνναβης το 2,7% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 7,8% 

εκείνων ηλικίας 17-18 ετών. Τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα χρήση κάνναβης 

αναφέρουν ποσοστό 2,0% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 1,8% των μαθητών ηλικίας 

5,2% ετών. Αγόρια και κορίτσια δεν διαφέρουν σημαντικά ούτε στην πρόσφατη χρήση 

κάνναβης. 

 

Έκσταση 

Ποσοστό 1,2% των μαθητών όλων των ηλικιών έχουν κάνει χρήση της ουσίας έκσταση, αγόρια 

και κορίτσια σε παρόμοια ποσοστά. 

 

 

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 12 μαθητές όλων των ηλικιών (8,3%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. 
κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, χωρίς να παρατηρούνται σημαντικές 

διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών (7,9% και 8,6%, αντίστοιχα). Οι μαθητές 13-14 ετών 

αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών σε ποσοστό 3,7%, εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών σε 

ποσοστό 7,3% και εκείνοι ηλικίας 17-18 ετών σε ποσοστό 12,8% (στατιστικά σημαντική 

διαφορά μόνο μεταξύ των μαθητών 13-14 ετών και εκείνων 17-18 ετών). 
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Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

Ποσοστό 5,8% των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 

γιατρού (το 2,3% ηλικίας 13-14 ετών, το 6,8% ηλικίας 15-16 ετών και το 8,1% ηλικίας 17-18 

ετών). Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στη χρήση ηρεμιστικών/ υπνωτικών 

(6,6% και 5,1%, για αγόρια και κορίτσια, αντίστοιχα). 

 

 

 

Σύγκριση του N. Κοζάνης με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και με 
το εθνικό δείγμα 

 

Συγκριτικά με τους υπόλοιπους νομούς της Δυτικής Ελλάδας τα ποσοστά του Ν. Κοζάνης για τη 

χρήση όλων των εξαρτησιογόνων ουσιών δεν διαφέρουν σημαντικά από εκείνα των 

υπόλοιπων νομών της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Χάρτες 1-16). 

 

Συγκριτικά με το σύνολο της χώρας, οι μαθητές στο Ν. Κοζάνης αναφέρουν ότι καπνίζουν και 

ότι έχουν κάνει χρήση κάνναβης, εισπνεόμενων ουσιών και της ουσίας έκσταση σε 

χαμηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τους μαθητές στο σύνολο της χώρας. Μάλιστα, τα 

ποσοστά του Ν. Κοζάνης για το κάπνισμα είναι μεταξύ των τριών χαμηλότερων στη χώρα 

(Γράφημα Β26 και Χάρτες 1-16). 

 

Όσον αφορά τα οινοπνευματώδη ποτά, τις εισπνεόμενες ουσίες και τα ηρεμιστικά/υπνωτικά 

χωρίς συνταγή γιατρού, τα ποσοστά χρήσης των εφήβων στο Ν. Κοζάνης είναι παρόμοια με 

εκείνα των εφήβων στο σύνολο της χώρας.  
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Γράφημα Β26: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Κοζάνης σε σύγκριση με το εθνικό 

δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%) 
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Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

* Περιλαμβάνονται οι ουσίες: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κράκ, αμφεταμίνες, LSD ή άλλα παραισθησιογόνα,"μαγικά 

μανιτάρια", GHB, και ηρωίνη

Ν. Κοζάνης

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
 

Στο Ν. Κορινθίας συμμετείχε 

στην έρευνα ESPAD του 2011 

τυχαίο δείγμα 12 σχολικών 
μονάδων από όλον το νομό: 6 

Γυμνάσια και 6 Λύκεια/ΕΠΑΛ. 

Κανένα σχολείο δεν αρνήθηκε τη 

συμμετοχή στην έρευνα. 

655 μαθητές συμμετείχαν στην 

έρευνα (ποσοστό συμμετοχής 

85,2%): 326 αγόρια (49,8%) και 

329 κορίτσια (50,2%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων 
ερωτηματολογίων οδήγησε στον 

αποκλεισμό 25 

ερωτηματολογίων ως άκυρων 

(3,6%), εξαιτίας κυρίως του 

μεγάλου ποσοστού 

ασυμπλήρωτων ερωτήσεων και 

συστηματικών ασυνεπειών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας 

βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 
630 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Κορινθίας. Τα 

στοιχεία για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β27 μαζί με τα 

αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 5 μαθητές (22,1%) που συμμετείχε στην έρευνα αναφέρει ότι κάπνισε (≥1 
φορά) τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει 

καθημερινά) είναι ένας στους 7 (15,3%), ενώ ένας στους εννέα (5,1%) είναι βαρύς καπνιστής, 

καπνίζει, δηλαδή, τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα. 

Φύλο: Αγόρια και κορίτσια καπνίζουν (≥1 φορά τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα) και 

καπνίζουν συστηματικά σε παρόμοια ποσοστά (για παράδειγμα, 17,7% και 12,9% για το 

συστηματικό κάπνισμα). Ωστόσο, σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αγοριών από ό,τι κοριτσιών 

καπνίζουν βαριά (10,3% και 5,1%, αντίστοιχα). 
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Ηλικία: Ένας στους 25 μαθητές ηλικίας 13-14 ετών(4,1%), ένας στους 7 ηλικίας 15-16 ετών 

(13,5%) και δύο στους πέντε ηλικίας 17-18 (39,4%) ετών καπνίζουν. Ποσοστό 1,8% των 

μαθητών ηλικίας 13-14 ετών καπνίζουν συστηματικά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 

μεγαλύτερους μαθητές ανέρχεται στο 9,0% και 26,6% για τους μαθητές 15-16 ετών και 17-18 

ετών, αντίστοιχα. Ποσοστό 1,2% των 13χρονων και 14χρονων, 3,7% των 15χρονων και 
16χρονων και 13,7% των 17χρονων και 18χρονων καπνίζουν βαριά (στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ και των τριών ηλικιακών ομάδων). 

 

Οινοπνευματώδη ποτά 

Σύνολο: Τρεις στους πέντε μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (63,9%) πίνουν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ένας στους επτά (11,7%) 

τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Ένας στους 8 μαθητές (12,3%) έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 
φορές στη ζωή του, ενώ ένας στους δύο μαθητές 15-19 ετών (49,1 %) ήπιε περισσότερα από 5 

ποτά στη σειρά τουλάχιστον μία φορά το μήνα πριν από την έρευνα. 

Φύλο: Τα αγόρια πίνουν οινοπνευματώδη ποτά σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά 
με τα κορίτσια ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της κατανάλωσης. Έτσι, ποσοστό 71,0% των 

αγοριών αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον μία φορά το μήνα, έναντι 

του 56,9% των κοριτσιών και ποσοστό 21,5% των αγοριών έναντι του 7,2% των κοριτσιών 

αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Τα αγόρια μεθούν 

(τουλάχιστον 3 φορές σε ολόκληρη τη ζωή τους) σε ποσοστό 15,3% έναντι του 9,4% των 

κοριτσιών. Μεταξύ των εφήβων ηλικίας 15-19 ετών τα αγόρια αναφέρουν σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό ότι πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά (58,0% και 40,5%, αντίστοιχα).  

Ηλικία: Όσον αφορά την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, στατιστικά σημαντικές 
διαφορές παρατηρούνται μεταξύ και των τριών ηλικιακών ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, ένας 

στους τρεις μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (36,1%), δύο στους τρεις ηλικίας 15-16 ετών (66,2%) 

και τέσσερις στους πέντε ηλικίας 17-18 ετών (81,8%) καταναλώνουν κάποιο οινοπνευματώδες 

ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τα ποσοστά για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών 

τουλάχιστον 10 φορές το μήνα για τις 3 ηλικιακές ομάδες ανέρχονται στο 5,4%, 13,1% και 

21,6%, αντίστοιχα.  

Ένας στους δύο μαθητές ηλικίας 15-16 ετών (44,6%) και ένας στους δύο ηλικίας 17-18 ετών 

(52,3%) πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. Σημαντικά υψηλότερο ποσοστό μαθητών 

ηλικίας 17-18 ετών (20,2%) από ό,τι ηλικίας 15-16ετών (8,4%) και 13-14 ετών (4,3%) έχουν 

μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους.   
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Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 2,4% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, όλοι αγόρια, έχουν 

κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης (κάνναβης ή/και έκσταση) τουλάχιστον μία φορά στη 

ζωή τους.  

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 6 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (16,1%) έχει κάνει χρήση 
οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη, ηρωίνη, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια (21,1% και 11,1%, αντίστοιχα). 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Ποσοστό 10,3% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση 

κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 5,8% αναφέρουν χρήση περισσότερες 

από 3 φορές στη ζωή τους. 

Φύλο: Τα ποσοστά των αγοριών στη χρήση κάνναβης είναι σημαντικά υψηλότερα από εκείνα 
των κοριτσιών (για παράδειγμα, 14,2 % και 6,4%,αντίστοιχα, για χρήση κάνναβης τουλάχιστον 

μία φορά σε ολόκληρη τη ζωή τους). 

Ηλικία: Οι έφηβοι ηλικίας 17-18 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης σε σημαντικά υψηλότερα 

ποσοστά συγκριτικά με τους μικρότερούς τους. Έτσι, οι μαθητές ηλικίας 17-18 ετών 

αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε ποσοστό 17,7 % , οι 

μαθητές ηλικίας 15-16 ετών σε ποσοστό 5,0% και εκείνοι ηλικίας 13-14 ετών σε ποσοστό 2,4%. 

Χρήση κάνναβης τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους αναφέρουν το 9,8% των μαθητών ηλικίας 

17-18 ετών, το 1,4% εκείνων ηλικίας 15-16 ετών και το 1,8% ηλικίας 13-14 ετών. 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον μία φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 
την έρευνα, έκαναν χρήση κάνναβης ποσοστό 3,5% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 15,1% 

εκείνων ηλικίας 17-18 ετών. Τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα χρήση κάνναβης 

αναφέρουν ποσοστό 1,5% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 7,7% των μαθητών ηλικίας 17-

18 ετών. 

 

Έκσταση 

Ποσοστό 2,8% των μαθητών όλων των ηλικιών έχουν κάνει χρήση της ουσίας έκσταση, τα 

αγόρια σε ποσοστό 4,5% και τα κορίτσια σε 1,0%. 

 

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 8 μαθητές όλων των ηλικιών (11,9%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. 
κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε ποσοστό 13,8% και τα 

κορίτσια σε ποσοστό 10,1%. Οι μαθητές 13-14 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών 
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σε ποσοστό 3,6%, εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών σε ποσοστό 15,5% και οι μαθητές ηλικίας 17-18 

ετών σε ποσοστό 14,3%. 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

Ποσοστό 5,8% των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 
γιατρού (το 2,3% ηλικίας 13-14 ετών, το 6,8% ηλικίας 15-16 ετών και το 7,6% ηλικίας 17-18 

ετών), χωρίς να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων (5,9% και 5,7% για τα 

αγόρια και τα κορίτσια, αντίστοιχα). 

 

 

 

Σύγκριση του Ν. Κορινθίας με την περιφέρεια Πελοποννήσου και με το 
εθνικό δείγμα 

 

Συγκριτικά με τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας Πελοποννήσου τα ποσοστά του Ν. 

Κορινθίας για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές (Χάρτες 1-16).  

 

Ο Ν. Κορινθίας δεν διαφέρει σημαντικά στη χρήση των περισσότερων εξαρτησιογόνων ουσιών 

από τους υπόλοιπους νομούς της χώρας (Γράφημα Β27 και Χάρτες 1-16). Εξαίρεση αποτελεί η 

χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας και η κατανάλωση τουλάχιστον 5 ποτών στη σειρά 

από μαθητές 15-19 ετών, όπου τα ποσοστά στο Ν. Κορινθίας είναι υψηλότερο από το 

αντίστοιχο του εθνικού δείγματος (Γράφημα Β27).  
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Γράφημα Β27: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Κορινθίας σε σύγκριση με το εθνικό 

δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%) 
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Ηρεμιστικά ή υπνωτικά (χωρίς τη σύσταση γιατρού),
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Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

* Περιλαμβάνονται οι ουσίες: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κράκ, αμφεταμίνες, LSD ή άλλα παραισθησιογόνα,"μαγικά 

μανιτάρια", GHB, και ηρωίνη

Ν. Κορινθίας

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
 

Στο Ν. Κυκλάδων συμμετείχε στην 

έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο 

δείγμα 12 σχολικών μονάδων από 
όλον το νομό: 6 Γυμνάσια και 6 

Λύκεια/ΕΠΑΛ. Ένα (1) σχολείο (8,3%) 

αρνήθηκε τη συμμετοχή. Το σχολείο 

αυτό αντικαταστάθηκε με άλλο 

σχολείο του νομού το οποίο είχε 

τυχαία επιλεγεί κατά τη 

δειγματοληψία ως αντικατάσταση. 

700 μαθητές συμμετείχαν στην 

έρευνα (ποσοστό συμμετοχής 

85,8%): 374 αγόρια (52,4%) και 333 
κορίτσια (47,6%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 23 

ερωτηματολογίων ως άκυρων (3,1%), 

εξαιτίας κυρίως του μεγάλου 

ποσοστού ασυμπλήρωτων 

ερωτήσεων και συστηματικών 

ασυνεπειών. Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 677 
ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Κυκλάδων. Τα 

στοιχεία για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β28 μαζί με τα 

αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 6 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (17,8%) ανέφερε ότι κάπνισε τον 

τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Ένας στους 9 (11,4%) είναι συστηματικός καπνιστής 

(καπνίζει καθημερινά), ενώ σε ποσοστό 3,6% καπνίζουν βαριά (τουλάχιστον μισό πακέτο 

τσιγάρα την ημέρα). 

 

Φύλο: Τον τελευταίο μήνα κάπνισαν το 19,8% των αγοριών και το 15,7% των κοριτσιών. 

Σημαντικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά των αγοριών (13,9%) που καπνίζουν καθημερινά 

όπως και βαριά (5,7%) συγκριτικά με τα κορίτσια (8,6% και 1,3% αντίστοιχα). 
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Ηλικία: Έχουν καπνίσει  τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα το 7% των εφήβων ηλικίας 

13-14 ετών, 1 στους 7 ηλικίας 15-16 ετών (16,4%) και 1 στους 5 ηλικίας 17-18 ετών (23,6%) 

(στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 13-14 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). 

Καθημερινά καπνίζουν το 3,3% των μαθητών 13-14 ετών, 1 στους 11 ηλικίας 15-16 ετών 
(9,2%), και 1 στους 7 εκείνων 17-18 ετών (14,7%) (στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 

13-14 ετών και 17-18 ετών). Καπνίζουν τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα το 0,5% 

των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 2,5% ηλικίας 15-16 ετών και το 4,6% ηλικίας 17-18 ετών. 

 

Οινοπνευματώδη 

Σύνολο: Τρεις στους 5 μαθητές του συνόλου των συμμετεχόντων (63,2%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα και σε ποσοστό 7,9% 
τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο εκείνο μήνα. Ένας στους 9 μαθητές που συμμετείχαν στην 

έρευνα (12,1%) αναφέρει ότι έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. Το 44,4% των 

μαθητών ηλικίας 15-19 ετών ήπιαν 5 ή περισσότερα ποτά στη σειρά τουλάχιστον 1 φορά το 

μήνα πριν από την έρευνα (υπερβολική χρήση). 

 

Φύλο: Η πλειονότητα των αγοριών (67,4%) και των κοριτσιών (58,7%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα (στατιστικά σημαντική 

διαφορά), αλλά το ίδιο διάστημα το 9,7% των αγοριών και το 5,8% των κοριτσιών ήπιαν 

τουλάχιστον 10 φορές. Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους παρόμοιο ποσοστό 

αγοριών (12%) και κοριτσιών (12,2%). Τουλάχιστον 1 φορά μέσα στον τελευταίο μήνα έκαναν 
υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αγοριών ηλικίας 

15-19 ετών (54,3%) από  κοριτσιών αντίστοιχων ηλικιών (33,9%). 

 

Ηλικία:  Ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα οι 2 

στους 5 εφήβους ηλικίας 13-14 ετών (40,7%) και η πλειονότητα των μαθητών των άλλων δύο 

ηλικιακών ομάδων (64,8% ηλικίας 15-16 ετών και 78% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ μόνο των 13-14 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). Σε 

ποσοστό 4,8% οι μαθητές ηλικίας 13-14 ετών, 5,7% ηλικίας 15-16 ετών και 11,2% ηλικίας 17-
18 ετών ήπιαν οινοπνευματώδη τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα πριν από την 

έρευνα. Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους σε ποσοστό 4,2% οι μαθητές 

ηλικίας 13-14 ετών, 11,1% ηλικίας 15-16 ετών και σε 16,5% εκείνοι ηλικίας 17-18 ετών 

(στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 ετών και 17-18 ετών). Έκαναν υπερβολική 

κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα το 44,4% των εφήβων 

ηλικίας 15-16 ετών και το 41,7% ηλικίας 17-18 ετών. 

 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 1,4% των εφήβων 13-14 ετών ανέφεραν ότι έχουν κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη ή/και έκσταση) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους 

(1,8% των αγοριών και 1% των κοριτσιών). 
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Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 11 εφήβους ηλικίας 15-16 ετών (9,2%) και 1 στους 5 ηλικίας 

17-18 ετών (20,4%) έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης, ηρωίνης, 

κοκαΐνης, αμφεταμίνες, κρακ, έκσταση, LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον 1 φορά στη 

ζωή τους (στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών των δύο ηλικιακών ομάδων). Τα 
αγόρια (24,9%) σε τριπλάσιο ποσοστό από τα κορίτσια (8,7%) αναφέρουν χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους). 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Ένας στους 9 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (11,9%) έχει κάνει χρήση 

κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους, και τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει στη ζωή 

τους το 6,2% του συνόλου των μαθητών.  

 

Φύλο: Συγκριτικά με τα κορίτσια, περισσότερα αγόρια αναφέρουν χρήση κάνναβης έστω και 1 

φορά στη ζωή τους (17,2% έναντι 6,1%), όπως και τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους (8,3% 

των αγοριών έναντι 3,9% των κοριτσιών). 

 

Ηλικία: Χρήση κάνναβης παρατηρείται κυρίως μεταξύ των μαθητών ηλικίας άνω των 16 ετών, 

ενώ μεταξύ εκείνων που είναι 13-16 ετών τα ποσοστά δεν ξεπερνούν το 8%. Αναλυτικότερα, 

τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους έχουν κάνει χρήση κάνναβης το 1,4% των εφήβων ηλικίας 

13-14 ετών, 8% ηλικίας 15-16 ετών και 19,6 % ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων). Τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους έχουν 

κάνει χρήση κάνναβης το 0,9% των μαθητών 13-14 ετών, 3,4% ηλικίας 15-16 ετών και το 11,8% 

ηλικίας 17-18 ετών (σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 17-18 ετών και των άλλων ηλικιακών 

ομάδων). 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 

την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 6,3% των εφήβων ηλικίας 15-16 ετών και υπερδιπλάσιο 

ποσοστό ηλικίας 17-18 ετών (16,8%) (στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών των δύο 

ομάδων), ενώ αντίστοιχα έκαναν χρήση τον τελευταίο μήνα το 4,1% και το 8,1%.  Όσον αφορά 

την πρόσφατη χρήση κάνναβης στα δύο φύλα, σημαντικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά των 

αγοριών (17,4%) από των κοριτσιών (7,5%) που έκαναν χρήση τουλάχιστον 1 φορά τον 

τελευταίο χρόνο, αλλά σε παρόμοιο ποσοστό έκαναν χρήση τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο 

μήνα (8,4% των αγοριών και 5,6% των κοριτσιών). 

 

Έκσταση 

Σε ποσοστό 2,7% οι έφηβοι που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν ότι έχουν κάνει χρήση 

της ουσίας έκσταση έστω και 1 φορά στη ζωή τους. Παρόμοιο ποσοστό αγοριών (3,1%) και 
κοριτσιών (2,3%) έχουν κάνει χρήση έκσταση.  
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Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

 

Ένας στους 9 μαθητές του συνόλου των συμμετεχόντων (12,7%) έχει κάνει χρήση 

εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (το 7,6% ηλικίας 

13-14 ετών, το 10,5% ηλικίας 15-16 ετών και το 20% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 17-18 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). Δε 

διαφέρουν σημαντικά τα δύο φύλα σε αυτή τη συμπεριφορά (13,1% των αγοριών και 12,2% 

των κοριτσιών).  

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

 

Ποσοστό 7,7% του συνόλου των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς 

τη σύσταση γιατρού τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους (το 2,8% ηλικίας 13-14 ετών, το 9,7% 

ηλικίας 15-16 ετών και το 8,4% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο 

μεταξύ 13-14 ετών και 15-16 ετών). Το 8,7% των αγοριών και το 6,6% των κοριτσιών ανέφεραν 
χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού. 

 

 

 

Σύγκριση του Ν. Κυκλάδων με το Ν. Δωδεκανήσου και με το εθνικό 
δείγμα 

 

Σε επίπεδο περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τα ποσοστά των μαθητών του Ν. Κυκλάδων δε 

διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα των μαθητών του Ν. Δωδεκανήσου αναφορικά με τη 

χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Χάρτες 1-16).  

 

Συγκριτικά με το εθνικό δείγμα, ο Ν. Κυκλάδων βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο στην 

πλειονότητα των συμπεριφορών που σχετίζονται με χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, με 

εξαίρεση τα υψηλότερα ποσοστά μαθητών που ήπιαν οινοπνευματώδη τουλάχιστον 10 φορές 

τον τελευταίο μήνα (Γράφημα 28 και Χάρτες 1-16). Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Ν. Κυκλάδων 

συγκαταλέγεται στους 7 νομούς με τα υψηλότερα ποσοστά της χώρας στη χρήση κάνναβης και 

συγκεκριμένα, κατατάσσεται στην 5η υψηλότερη θέση στη χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 

φορά στη ζωή και τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή, και στους μαθητές 15-19 ετών στην 3η 

υψηλότερη θέση στην πρόσφατη χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο 

και στην 7η  θέση στην χρήση τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα. Επίσης, στο νομό αυτό 

καταγράφεται το 6ο υψηλότερο ποσοστό της χώρας στη χρήση εισπνεόμενων ουσιών όπως και 

στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (μαθητές ηλικίας 15-19 ετών). Αντιθέτως, το 1ο 

χαμηλότερο ποσοστό της χώρας έχει ο Ν. Κυκλάδων στη συχνή κατανάλωση 

οινοπνευματωδών (≥10 φορές τον τελευταίο μήνα) και το 6ο χαμηλότερο στο βαρύ κάπνισμα.  
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Γράφημα Β28: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Κυκλάδων σε σύγκριση με το εθνικό 
δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%)
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*Περιλαμβάνονται: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, LSD, μαγικά μανιτάρια, ηρωίνη, GHB

Ν. Κυκλάδων

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
 

Στο Ν. Λακωνίας συμμετείχε στην έρευνα ESPAD 

του 2011 τυχαίο δείγμα 12 σχολικών μονάδων 

από όλον το νομό: 6 Γυμνάσια και 6 
Λύκεια/ΕΠΑΛ. Κανένα σχολείο δεν αρνήθηκε τη 

συμμετοχή στην έρευνα. 

645 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα (ποσοστό 

συμμετοχής 88,5%): 307 αγόρια (47,6%) και 338 

κορίτσια (52,4%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων οδήγησε στον αποκλεισμό 17 

ερωτηματολογίων ως άκυρων (2,5%), εξαιτίας 

κυρίως του μεγάλου ποσοστού ασυμπλήρωτων 

ερωτήσεων και συστηματικών ασυνεπειών. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν τελικά 

στα στοιχεία 628 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα 

των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων 

ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Λακωνίας. Τα στοιχεία για το σύνολο των μαθητών του νομού 

παρατίθενται στο Γράφημα Β29 μαζί με τα αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα 

αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα 

Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 5 μαθητές (20,9%) που συμμετείχε στην έρευνα αναφέρει ότι κάπνισε (≥1 
φορά) τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει 

καθημερινά) είναι ένας στους 7 (15,0%), ενώ ένας στους 16 (6,1%) είναι βαρύς καπνιστής, 

καπνίζει δηλαδή τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα. 

Φύλο: Τα αγόρια  και κορίτσια καπνίζουν σε παρόμοια ποσοστά (22,8% και 19,3%, 

αντίστοιχα). Όσον αφορά το συστηματικό κάπνισμα τα αγόρια καπνίζουν σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό (18,5% και 11,9% για τα αγόρια και τα κορίτσια, αντίστοιχα). Τα 

αντίστοιχα ποσοστά για το βαρύ κάπνισμα είναι 8,8% και 3,7%. 

Ηλικία: Ένας στους 31 μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (3,2%), ένας στους 6 ηλικίας 15-16 ετών 
(17,6%) και ένας στους 3 ηλικίας 17-18 (35,9%) ετών καπνίζει. Ποσοστό 2,3% των μαθητών 

ηλικίας 13-14 ετών καπνίζουν συστηματικά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους μεγαλύτερους 

μαθητές ανέρχεται στο 9,3% και 28,5% για τους μαθητές 15-16 ετών και 17-18 ετών 

αντίστοιχα. Ποσοστό 0,5% των 13χρονων και 14χρονων, 2,8% των 15χρονων και 16χρονων και 

11,9% των 17χρονων και 18χρονων καπνίζουν βαριά (στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

και των τριών ηλικιακών ομάδων). 
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Οινοπνευματώδη ποτά 

Σύνολο: Δύο στους τρεις μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (65,0%) πίνουν κάποιο 
οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ένας στους οχτώ (13,3%) 

τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Ένας στους 6 μαθητές (15,9%) έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 

φορές στη ζωή του, ενώ ένας στους δύο μαθητές 15-19 ετών (49,6 %) ήπιε τουλάχιστον 5 ποτά 

στη σειρά τουλάχιστον μία φορά το μήνα πριν από την έρευνα. 

Φύλο: Τα αγόρια πίνουν οινοπνευματώδη ποτά σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά 

με τα κορίτσια ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της κατανάλωσης. Έτσι, ποσοστό 71,7% των 

αγοριών αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον μία φορά το μήνα, έναντι 

του 59,2% των κοριτσιών και ποσοστό 19,4% των αγοριών έναντι του 7,9% των κοριτσιών 

αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Αγόρια και 
κορίτσια μεθούν (τουλάχιστον 3 φορές σε ολόκληρη τη ζωή τους) σε παρόμοια ποσοστά 

(17,1% και 14,9%, αντίστοιχα). Μεταξύ των εφήβων ηλικίας 15-19 ετών τα αγόρια αναφέρουν 

σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ότι πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά (61,5% και 39,3%, 

αντίστοιχα).  

Ηλικία: Όσον αφορά την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, στατιστικά σημαντικές 

διαφορές παρατηρούνται μεταξύ των μαθητών 13-14 ετών και των μεγαλύτερών τους. Πιο 

συγκεκριμένα, δύο στους πέντε μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (41,8%), δύο στους τρεις ηλικίας 

15-16 ετών (67,6%) και τέσσερις στους πέντε ηλικίας 17-18 ετών (82,0%) καταναλώνουν 

κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τα ποσοστά για κατανάλωση 

οινοπνευματωδών ποτών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα για τις 3 ηλικιακές ομάδες 

ανέρχονται στο 3,8%, 10,6% και 23,0%, αντίστοιχα.  

Δύο στους πέντε μαθητές ηλικίας 15-16 ετών (42,0%) και ένας στους δύο ηλικίας 17-18 ετών 
(54,6%) πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. Σημαντικά υψηλότερο ποσοστό μαθητών 

ηλικίας 17-18 ετών (29,4%) και ηλικίας 15-16ετών (12,5%) από ό,τι ηλικίας 13-14 ετών (1,8%) 

έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους.  

 

 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 3,7% των μαθητών ηλικίας 13-14, έχουν κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης (κάνναβης ή/και έκσταση) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, 

αγόρια και κορίτσια σε παρόμοια ποσοστά. 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 7 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (13,9%) έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη, ηρωίνη, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια (20,1% και 8,5%, αντίστοιχα). 

Ποσοστό 10,0% ηλικίας 15-16 ετών και 15,7% ηλικίας 17-18 ετών έχουν κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. 
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Κάνναβη 

Σύνολο: Ποσοστό 8,4% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση 
κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 4,9% αναφέρουν χρήση περισσότερες 

από 3 φορές στη ζωή τους. 

Φύλο: Τα ποσοστά των αγοριών στη χρήση κάνναβης είναι σημαντικά υψηλότερα από ό,τι 
εκείνα των κοριτσιών (για παράδειγμα, 8,8 % και 4,1%,αντίστοιχα, για χρήση κάνναβης 

τουλάχιστον μία φορά σε ολόκληρη τη ζωή τους). 

Ηλικία: Οι μεγαλύτεροι μαθητές αναφέρουν χρήση κάνναβης σε σημαντικά υψηλότερα 

ποσοστά συγκριτικά με τους μικρότερους. Έτσι, οι μαθητές ηλικίας 17-18 ετών αναφέρουν 

χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε ποσοστό 13,5 % , οι μαθητές ηλικίας 

15-16 ετών σε ποσοστό 7,7% και εκείνοι ηλικίας 13-14 ετών σε ποσοστό 2,8%. Χρήση 
κάνναβης τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους αναφέρουν το 9,1% των μαθητών ηλικίας 17-18 

ετών και το 3,5% εκείνων ηλικίας 15-16 ετών.  

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 
την έρευνα, έκαναν χρήση κάνναβης το 5,3% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 10,6% 

εκείνων ηλικίας 17-18 ετών. Τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα χρήση κάνναβης 

αναφέρουν ποσοστό 7,8% των μαθητών ηλικίας 17-18 ετών και 3,8% των μαθητών ηλικίας 15-

16 ετών.  

 

Έκσταση 

Ποσοστό 3,9% των μαθητών όλων των ηλικιών έχουν κάνει χρήση της ουσίας έκσταση, τα 

αγόρια σε ποσοστό 6,2% και τα κορίτσια σε ποσοστό 1,9%. 

 

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 8 μαθητές όλων των ηλικιών (12,1%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. 
κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε ποσοστό 14,5% και τα 

κορίτσια σε ποσοστό 9,9%. Οι μαθητές 13-14 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών σε 

ποσοστό 5,0%, εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών σε ποσοστό 12,5%, και εκείνοι ηλικίας 17-18 ετών 

σε ποσοστό 17,9%.  

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

Ποσοστό 5,8% των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 
γιατρού (το 2,3% ηλικίας 13-14 ετών, το 6,8% ηλικίας 15-16 ετών και το 7,6% ηλικίας 17-18 

ετών), τα αγόρια σε ποσοστό 6,2% και τα κορίτσια σε ποσοστό 5,4%.  
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Σύγκριση του Ν. Λακωνίας με την περιφέρεια Πελοποννήσου και με το 
εθνικό δείγμα 

 

Τα ποσοστά του Ν. Λακωνίας για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών δεν διαφέρουν σημαντικά 

από εκείνα των υπόλοιπων νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου (Χάρτες 1-16).  

Τα ποσοστά στο Ν. Λακωνίας στο κάπνισμα και τη χρήση κάνναβης και άλλων ουσιών είναι 

χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του εθνικού δείγματος (Γράφημα Β29 και Χάρτες 1-16). Όσον 

αφορά την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, οι μαθητές στο Ν. Λακωνίας αναφέρουν ότι 

πίνουν (τουλάχιστον μία φορά το μήνα) και κάνουν υπερβολική κατανάλωση 

οινοπνευματωδών ποτών (τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά) σε υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά 

με τους εφήβους στο εθνικό δείγμα.  
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Γράφημα Β29: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Λακωνίας σε σύγκριση με το εθνικό 

δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%) 
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Ηρεμιστικά ή υπνωτικά (χωρίς τη σύσταση γιατρού),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

* Περιλαμβάνονται οι ουσίες: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κράκ, αμφεταμίνες, LSD ή άλλα παραισθησιογόνα,"μαγικά 

μανιτάρια", GHB, και ηρωίνη

Λακωνία

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ 
 

Στο Ν. Λαρίσης συμμετείχε στην έρευνα 

ESPAD του 2011 τυχαίο δείγμα 12 

σχολικών μονάδων από όλον το νομό: 6 
Γυμνάσια και 6 Λύκεια/ΕΠΑΛ. Ένα (1) 

σχολείο (8,3%) αρνήθηκε τη συμμετοχή. 

Το σχολείο αυτό αντικαταστάθηκε με 

άλλο σχολείο του νομού το οποίο είχε 

τυχαία επιλεγεί κατά τη δειγματοληψία 

ως αντικατάσταση. 

704 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα 

(ποσοστό συμμετοχής 87,7%): 355 

αγόρια (50,4%) και 349 κορίτσια (49,6%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 
συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 25 

ερωτηματολογίων ως άκυρων (3,3%), 

εξαιτίας κυρίως του μεγάλου ποσοστού 

ασυμπλήρωτων ερωτήσεων και 

συστηματικών ασυνεπειών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 679 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Λαρίσης. Τα στοιχεία 
για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β30 μαζί με τα αντίστοιχα 

του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 6 μαθητές (15,9%) που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρει ότι κάπνισε 

(≥1 φορά) τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει 

καθημερινά) είναι 1 στους 9 (11,2%), ενώ ένας στους 17 (5,9%) είναι βαρύς καπνιστής, 

καπνίζει δηλαδή τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα. 

Φύλο: Τα αγόρια καπνίζουν σε υψηλότερα ποσοστά συγκριτικά με τα κορίτσια, ανεξαρτήτως 
της συχνότητας του καπνίσματος (για παράδειγμα, 22,1% και 9,7%, αντίστοιχα για κάπνισμα 

≥1 φορά τον τελευταίο μήνα).  

Ηλικία: Ένας στους 43 μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (2,3%), ένας στους 11 ηλικίας 15-16 ετών 

(9,0%) και ένας στους τρεις ηλικίας 17-18 (32,8%) ετών καπνίζει. Ποσοστό 0,9% των μαθητών 

ηλικίας 13-14 ετών καπνίζουν συστηματικά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους μεγαλύτερους 

μαθητές ανέρχεται στο 5,5% και 23,7% για τους μαθητές 15-16 ετών και 17-18 ετών 

αντίστοιχα. Ποσοστό 0,9% των 13χρονων και 14χρονων2,9% των 15χρονων και 16χρονων 



 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 
272 

καπνίζει βαριά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 17χρονους και 18χρονους μαθητές 

ανέρχεται στο 11,9% (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ των μαθητών 17-18 ετών 

και των μικρότερων). 

 

Οινοπνευματώδη ποτά 

Σύνολο: Τρεις στους πέντε μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (62,4%) πίνουν κάποιο 
οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ένας στους 9 (11,4%) τουλάχιστον 

10 φορές το μήνα. Δύο στους πέντε μαθητές (40,6%) άνω των 14 ετών ήπιαν περισσότερα από 

5 ποτά στη σειρά τουλάχιστον μία φορά το μήνα πριν από την έρευνα, ενώ ένας στους 9 

μαθητές όλων των ηλικιών (11,4%) έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. 

Φύλο: Τα αγόρια καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 

από ό,τι τα κορίτσια (για παράδειγμα, 68,0% και 56,7%, αντίστοιχα, για κατανάλωση 
οινοπνευματωδών ποτών ≥1 φορές τον τελευταίο μήνα και 48,1% και 32,4% για κατανάλωση 

περισσότερων από 5 ποτών στη σειρά) Ακόμα, τα αγόρια μεθούν σε υψηλότερο ποσοστό από 

ό,τι τα κορίτσια (15,4% και 7,4%, αντίστοιχα, για μέθη ≥3 φορές στη ζωή τους). 

Ηλικία: Ένας στους τέσσερις μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (28,6%), τρεις στους πέντε ηλικίας 

15-16 ετών (62,8%) και εννιά στους δέκα ηλικίας 17-18 ετών (88,3%) καταναλώνουν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τα ποσοστά για κατανάλωση 

οινοπνευματωδών ποτών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα για τις 3 ηλικιακές ομάδες 

ανέρχονται στο 1,8%, 7,4% και 22,6%, αντίστοιχα.  

Ένας στους τρεις μαθητές ηλικίας 15-16 ετών (30,1%) και ένας στους δύο ηλικίας 17-18 ετών 

(50,4%) πίνει τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. Ποσοστό 7,1% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών 

και 24,6% των μαθητών ηλικίας 17-18 ετών έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους.  

 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό χαμηλότερο του 1,0% των μαθητών ηλικίας 13-14 που 

συμμετείχαν στην έρευνα, έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη 

ή/και έκσταση) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, χωρίς να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 

δύο φύλων. 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 16 μαθητές (6,2%) ηλικίας 15-16 ετών και ένας στους 6 
(16,8%) ηλικίας 17-18 ετών που συμμετείχαν στην έρευνα έχει κάνει χρήση οποιασδήποτε 

παράνομης ((κάνναβη, ηρωίνη, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, έκσταση, LSD, μαγικά μανιτάρια, 

GHB) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 

συγκριτικά με τα κορίτσια. 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Ποσοστό 6,8% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση 
κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 3,8% αναφέρουν χρήση περισσότερες 

από 3 φορές στη ζωή τους. 

Φύλο: Υψηλότερο ποσοστό αγοριών από ό,τι κοριτσιών (6,6% και 1,0%, αντίστοιχα) 

αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον τρεις φορές στη ζωή τους. 
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Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 13-14 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη 

ζωή τους σε ποσοστό 0,9% και χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 0,5%. Οι μαθητές 

ηλικίας 15-16 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε 

ποσοστό 2,9% και χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 0,8% ενώ εκείνοι ηλικίας 17-18 

ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε ποσοστό 14,6% και 

χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 9,4%.  

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο, έκαναν 

χρήση κάνναβης το 1,6 % των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 10,4% εκείνων ηλικίας 17-18 

ετών. Για χρήση κάνναβης τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα, τα αντίστοιχα ποσοστά 

είναι 0,8% και 4,7%. Τα αγόρια αναφέρουν σε υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια 

πρόσφατη χρήση κάνναβης (10,3% και 1,9%, αντίστοιχα, για χρήση τον τελευταίο χρόνο πριν 

από την έρευνα).  

 

Έκσταση 

Ποσοστό 2,3% των μαθητών όλων των ηλικιών έχουν κάνει χρήση της ουσίας έκσταση, τα 

αγόρια σε υψηλότερο ποσοστό από ό,τι τα κορίτσια και κυρίως μαθητές ηλικίας 15-18 ετών.  

 

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 9 μαθητές όλων των ηλικιών (11,1%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. 

κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, χωρίς να παρατηρούνται σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο φύλων ούτε διαφορές μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων. 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά:  

Ποσοστό 5,8% των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 
γιατρού (το 2,3% ηλικίας 13-14 ετών, το 6,0% ηλικίας 15-16 ετών και το 8,8% ηλικίας 17-18 

ετών). Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στη χρήση ηρεμιστικών/ υπνωτικών.  

 

 

Σύγκριση του Ν. Λαρίσης με την περιφέρεια Θεσσαλίας και με το εθνικό 
δείγμα 

 

Συγκριτικά με τους υπόλοιπους νομούς της Θεσσαλίας τα ποσοστά του Ν. Λαρίσης για τη 

χρήση όλων των εξαρτησιογόνων ουσιών δεν διαφέρουν σημαντικά (Χάρτες 1-16). 

 

Συγκριτικά με το σύνολο της χώρας, οι μαθητές στο Ν. Λαρίσης καπνίζουν και κάνουν χρήση 

κάνναβης σε χαμηλότερο ποσοστό. Όσον αφορά τη χρήση των υπόλοιπων εξαρτησιογόνων 

ουσιών τα ποσοστά των μαθητών του Ν. Λαρίσης βρίσκονται κοντά σε εκείνα του συνόλου της 

χώρας, με εξαίρεση την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ (≥5 ποτά στη σειρά) την οποία οι 
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έφηβοι στο Ν. Λάρισας αναφέρουν σε συγκριτικά υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με τους 

εφήβους στο σύνολο της χώρας (Γράφημα Β30 και Χάρτες 1-16). 

 

Γράφημα Β30: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Λαρίσης σε σύγκριση με το εθνικό 

δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%) 
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Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα
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Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο
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Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)
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≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα
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Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

* Περιλαμβάνονται οι ουσίες: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κράκ, αμφεταμίνες, LSD ή άλλα παραισθησιογόνα,"μαγικά 

μανιτάρια", GHB, και ηρωίνη

Ν. Λαρίσης

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΛΕΣΒΟΥ 
 

Στο Ν. Λέσβου συμμετείχε στην έρευνα ESPAD 

του 2011 τυχαίο δείγμα 13 σχολικών μονάδων 

από όλον το νομό: 6 Γυμνάσια και 7 
Λύκεια/ΕΠΑΛ. Κανένα σχολείο δεν αρνήθηκε τη 

συμμετοχή στην έρευνα. 

634 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα 

(ποσοστό συμμετοχής 84,5%): 325 αγόρια 

(51,3%) και 309 κορίτσια (48,7%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων οδήγησε στον αποκλεισμό 28 

ερωτηματολογίων ως άκυρων (4,1%), εξαιτίας 

κυρίως του μεγάλου ποσοστού ασυμπλήρωτων 

ερωτήσεων και συστηματικών ασυνεπειών. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν τελικά 

στα στοιχεία 606 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα 

των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων 

ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Λέσβου. Τα στοιχεία για το σύνολο των μαθητών του νομού 

παρατίθενται στο Γράφημα Β31 μαζί με τα αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα 

αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα 

Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Σχεδόν 1 στους 4 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (24,3%) αναφέρει ότι 
κάπνισε (≥1 φορά) τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει 

καθημερινά) είναι 1 στους 6 μαθητές (16,5%), ενώ βαρύς καπνιστής (καπνίζει τουλάχιστον 

μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα) είναι 1 στους 22 (4,9%).  

 

Φύλο:  Σε παρόμοια ποσοστά καπνίζουν τα αγόρια και τα κορίτσια (≥1 φορά τον τελευταίο 

μήνα:  23,7% και 23%, καθημερινά: 15,4% και 16,4%, βαριά: 5,5% και 4,3% αντίστοιχα). 

 

Ηλικία: Έχουν καπνίσει τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα το 4,7% των μαθητών ηλικίας 

13-14 ετών, σχεδόν 1 στους 4 ηλικίας 15-16 ετών (23,5%) και 2 στους 5 μαθητές ηλικίας 17-18 

ετών (40,5%). Καθημερινά καπνίζουν το 2,6% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, 1 στους 7 

ηλικίας 15-16 ετών (14,8%) και 2 στους 7 εφήβους 17-18 ετών (29,3%) (στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων στις δύο προαναφερθείσες συμπεριφορές). 

Καπνίζουν τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα το 1,9% των μαθητών ηλικίας 15-16 
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ετών και 1 στους 10 ηλικίας 17-18 ετών (10,5%) (στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αυτών 

των ηλικιακών ομάδων). Κανένας έφηβος 13-14 ετών δεν καπνίζει βαριά. 

 

 

Οινοπνευματώδη  

 

Σύνολο: Δύο στους 3 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (71,2%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα και ο 1 στους 7 (15,5%) 

τουλάχιστον 10 φορές. Σχεδόν 1 στους 6 μαθητές του συνόλου των συμμετεχόντων (16,8%) 

αναφέρει ότι έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. Ποσοστό 48,5% των μαθητών 

ηλικίας 15-19 ετών ήπιαν 5 ή περισσότερα ποτά στη σειρά τουλάχιστον 1 φορά το μήνα πριν 

από την έρευνα (υπερβολική χρήση). 

 

Φύλο: Συγκριτικά με τα κορίτσια, περισσότερα αγόρια ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό 

τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα (19,5% των αγοριών έναντι 

11,7% των κοριτσιών), ενώ σε παρόμοια ποσοστά αναφέρουν ότι ήπιαν τουλάχιστον 1 φορά 

τον τελευταίο μήνα  (74,4% των αγοριών και 68,1% των κοριτσιών) και ότι έχουν μεθύσει 

τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους (18,6% έναντι 15% αντίστοιχα). Τουλάχιστον 1 φορά μέσα 

στον τελευταίο μήνα έκαναν υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών περισσότερα από τα 

μισά αγόρια ηλικίας 15-19 ετών (56,8%) και το 40,9% των κοριτσιών αντίστοιχων ηλικιών 

(στατιστικά σημαντική διαφορά). 

 

Ηλικία: Κατανάλωσαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα 

οι μισοί έφηβοι ηλικίας 13-14 ετών (50,8%) και η πλειονότητα των άλλων δύο ηλικιακών 

ομάδων (74,1% ηλικίας 15-16 ετών και 85,8% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων). Σε ποσοστό 4,8% οι μαθητές ηλικίας 13-14 

ετών, 16,6% ηλικίας 15-16 ετών και 22,2% ηλικίας 17-18 ετών ήπιαν οινοπνευματώδη 

τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα (στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ μόνο των 13-14 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). Έχουν μεθύσει 

τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους: 1 στους 25 μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (4,2%), σχεδόν 1 

στους 8 ηλικίας 15-16 ετών (13,5%) και 2 στους 7 ηλικίας 17-18 ετών (30,5%) (στατιστικά 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων). Έκαναν υπερβολική κατανάλωση 

οινοπνευματωδών τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα το 41,3% των εφήβων ηλικίας 15-

16 ετών και 1 στους 2 ηλικίας 17-18 ετών (54,1%) (στατιστικά σημαντική διαφορά). 

 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Κανένας μαθητής από αυτή την ηλικιακή ομάδα δεν ανέφερε χρήση  

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης ή/και έκσταση). 

 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 8 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (13,6%) έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης, αμφεταμίνες, κρακ, έκσταση, 
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LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του. Τη συμπεριφορά αυτή 

αναφέρουν σημαντικά περισσότεροι μαθητές ηλικίας 17-18 ετών (21,1%) από ό,τι εκείνοι 

ηλικίας 15-16 ετών (4,7%). Το 12,3% των αγοριών και το 14,9% των κοριτσιών έχουν κάνει 

χρήση κάποιας παράνομης ουσίας. 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Το 8,5% του συνόλου των μαθητών έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά 

στη ζωή τους, και τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει το 5,6%. 

 

Φύλο: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 7,7% των αγοριών 

και το 9,3% των κοριτσιών, και σε παρόμοια ποσοστά τουλάχιστον 3 φορές  (5,3% και 5,9% 

αντίστοιχα).  

 

Ηλικία: Χρήση κάνναβης παρατηρείται μεταξύ των μαθητών ηλικίας άνω των 14 ετών, ενώ 

κανένας μαθητής ηλικίας 13-14 ετών δεν ανέφερε κάτι τέτοιο. Επίσης, σημαντικά υψηλότερα 

ποσοστά εφήβων ηλικίας 17-18 ετών έχουν κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή τους τουλάχιστον 1 

φορά όπως και τουλάχιστον 3 φορές ( 20,2% και 12,9%) σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά 

εκείνων 15-16 ετών (3,8% και 2,3%).   

 

Πρόσφατη χρήση κάνναβης (μαθητές 15-19 ετών): Το 3% των εφήβων ηλικίας 15-16 ετών και 

το πενταπλάσιο ποσοστό εκείνων ηλικίας 17-18 ετών (16,1%) έκαναν χρήση κάνναβης 

τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από την έρευνα (σημαντική διαφορά μεταξύ 
αυτών των δύο ηλικιακών ομάδων), ενώ αντίστοιχα τον τελευταίο μήνα το 6,9% και το 2%.  

Όσον αφορά την πρόσφατη χρήση κάνναβης στα δύο φύλα αυτών των ηλικιών, το 8,4% των 

αγοριών και το 11,5% των κοριτσιών έκαναν χρήση τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο, 

και αντίστοιχα το 4,5% και 5,4% έκαναν χρήση τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα. 

 

Έκσταση 

Σε ποσοστό 1,3% οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι έχουν κάνει χρήση 
της ουσίας έκσταση έστω και 1 φορά στη ζωή τους (1,4% ηλικίας 15-16 ετών και 2,4% ηλικίας 

17-18 ετών).  Κανένας από την ηλικιακή ομάδα 13-14 ετών δεν ανέφερε αυτή τη 

συμπεριφορά.  Παρόμοια ποσοστά αγοριών (1,7%) και κοριτσιών (0,9%) έχουν κάνει χρήση 

της ουσίας έκσταση. 

 

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 7 μαθητές του συνόλου των συμμετεχόντων (14,2%) έχει κάνει χρήση 

εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (5,7% ηλικίας 13-

14 ετών, 20,7% ηλικίας 15-16 ετών και 16,5% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μόνο μεταξύ των 13-14 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). Δεν καταγράφονται 
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σημαντικές διαφορές μεταξύ των αγοριών (16%) και των κοριτσιών (12,5%) στη χρήση 

εισπνεόμενων ουσιών. 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

Ποσοστό 9,6% του συνόλου των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς 

τη σύσταση γιατρού τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (το 3,7% ηλικίας 13-14 ετών, το 10,2% 

ηλικίας 15-16 ετών και το 14,5% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

μόνο των ομάδων 13-14 ετών και 17-18 ετών). Παρόμοιο ποσοστό αγοριών (8,1%) και 

κοριτσιών (11%) έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού.  

 

 

 

Σύγκριση του Ν. Λέσβου με τους άλλους νομούς της περιφέρειας Β. 
Αιγαίου και με το εθνικό δείγμα 

 

Σε επίπεδο περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τα ποσοστά των μαθητών του Ν. Λέσβου δε 

διαφέρουν σημαντικά σε καμία από τις συμπεριφορές που σχετίζονται με τη χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών από τα αντίστοιχα των μαθητών του Ν. Χίου και του Ν. Σάμου (Χάρτες 

1-16). 

 

Συγκριτικά με το εθνικό δείγμα, ο Ν. Λέσβου βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο στην πλειονότητα 

των συμπεριφορών που σχετίζονται με χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Γράφημα Β31 και 

Χάρτες 1-16).  Ωστόσο, περισσότεροι μαθητές στο Ν. Λέσβου συγκριτικά με το σύνολο των 

μαθητών της χώρας αναφέρουν ότι κάπνισαν τον τελευταίο μήνα και ότι ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον 1 φορά το μήνα όπως και τουλάχιστον 10 φορές 

(Γράφημα Β31).  

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Ν. Λέσβου κατατάσσεται: στην 1η θέση με το υψηλότερο ποσοστό 

στη χρήση εισπνεόμενων ουσιών, στη 2η θέση στην κατανάλωση οινοπνευματωδών 

τουλάχιστον 1 φορά το μήνα, στην 4η θέση στο κάπνισμα τουλάχιστον 1 φορά το μήνα και στη 
χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού, στην 6η θέση στη συχνή 

κατανάλωση οινοπνευματωδών (≥10 φορές το μήνα) και στην 8η θέση στο συστηματικό 

κάπνισμα. Το 6ο χαμηλότερο ποσοστό μαθητών της χώρας καταγράφεται στο νομό αυτό 

αναφορικά με τη χρήση έκσταση.  
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Γράφημα Β31: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Λέσβου σε σύγκριση με το εθνικό 
δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%)
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Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
 

Στο Ν. Λευκάδας συμμετείχε στην έρευνα 

ESPAD του 2011 τυχαίο δείγμα 10 

σχολικών μονάδων από όλον το νομό: 5 
Γυμνάσια και 5 Λύκεια/ΕΠΑΛ. Κανένα 

σχολείο δεν αρνήθηκε τη συμμετοχή στην 

έρευνα. 

557 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα 

(ποσοστό συμμετοχής 89,5%): 288 αγόρια 

(51,7%) και 269 κορίτσια (48,3%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων οδήγησε στον 

αποκλεισμό 23 ερωτηματολογίων ως 

άκυρων (3,9%), εξαιτίας κυρίως του 
μεγάλου ποσοστού ασυμπλήρωτων 

ερωτήσεων και συστηματικών 

ασυνεπειών. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 

534 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα 

αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση καπνού, οινοπνευματωδών και 

παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Λευκάδας. Τα στοιχεία για το σύνολο των μαθητών 

του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β32 μαζί με τα αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ 
μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα 

Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 8 μαθητές (12,9%) που συμμετείχε στην έρευνα αναφέρει ότι κάπνισε (≥1 

φορά) τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει 
καθημερινά) είναι 1 στους 12 (8,5%), ενώ ένας στους 32 (3,1%) είναι βαρύς καπνιστής, 

καπνίζει δηλαδή τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα. 

Φύλο: Αγόρια και κορίτσια καπνίζουν σε παρόμοια ποσοστά (12,8% και 13,0%, αντίστοιχα). 
Παρόμοια είναι και τα αντίστοιχα ποσοστά όσον αφορά το συστηματικό κάπνισμα (9,4% και 

7,6% για τα αγόρια και τα κορίτσια, αντίστοιχα). Ακόμη, ποσοστό 4,7 % των αγοριών και 1,5% 

των κοριτσιών καπνίζουν βαριά.  

Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 15-18 ετών καπνίζουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 

συγκριτικά με τους μικρότερους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, ένας στους 30 (3,4%) μαθητές 

ηλικίας 13-14 ετών, ένας στους 9 ηλικίας 15-16 ετών (11,7%) και ένας στους πέντε ηλικίας 17-
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18 (19,3%) ετών καπνίζουν. Ποσοστό 0,6% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών καπνίζει 

συστηματικά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους μεγαλύτερους μαθητές ανέρχεται στο 6,6% 

και 14,8% για τους μαθητές 15-16 ετών και 17-18 ετών αντίστοιχα. Ποσοστό 1,7% των 

15χρονων και 16χρονων καπνίζουν βαριά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 17χρονους και 

18χρονους μαθητές είναι 4,9%.  

 

 

Οινοπνευματώδη ποτά 

Σύνολο: Δύο στους τρεις μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (65,3%) πίνουν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον  μία φορά το μήνα και ένας στους 7 (13,7%) τουλάχιστον 

10 φορές το μήνα. Ένας στους 7 μαθητές (14,6%) έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή 

του, ενώ ένας στους δύο μαθητές 15-19 ετών (52,3%) ήπιε τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα πριν από την έρευνα. 

Φύλο: Τα αγόρια πίνουν οινοπνευματώδη ποτά σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά 
με τα κορίτσια ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της κατανάλωσης. Έτσι, ποσοστό 71,1% των 

αγοριών αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον μία φορά το μήνα, έναντι 

του 59,7% των κοριτσιών και ποσοστό 20,1% των αγοριών έναντι του 7,4% των κοριτσιών 

αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Αγόρια και 

κορίτσια μεθούν σε παρόμοια ποσοστά (15,8% και 13,5%, αντίστοιχα, για μέθη τουλάχιστον 3 

φορές σε ολόκληρη τη ζωή τους). Μεταξύ των εφήβων ηλικίας 15-19 ετών τα αγόρια 

αναφέρουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ότι πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά 

(64,7% και 40,0%, αντίστοιχα).  

Ηλικία: Όσον αφορά την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, στατιστικά σημαντικές 
διαφορές παρατηρούνται μεταξύ και των τριών ηλικιακών ομάδων. Πιο συγκεκριμένα, σχεδόν 

ένας στους τρεις μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (35,3%), τρεις στους τέσσερις ηλικίας 15-16 ετών 

(74,9%) και εννιά στους δέκα 17-18 ετών (87,3%) καταναλώνουν κάποιο οινοπνευματώδες 

ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τα ποσοστά για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών 

τουλάχιστον 10 φορές το μήνα για τις 3 ηλικιακές ομάδες ανέρχονται σε 4,0%, 13,7% και 

22,1%, αντίστοιχα.  

Σχεδόν ένας στους δύο μαθητές ηλικίας 15-16 ετών (46,9%) και ηλικίας 17-18 ετών (57,8%) 

πίνει τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. Σημαντικά υψηλότερο ποσοστό μαθητών ηλικίας 17-18 

ετών (29,0%) από ό,τι ηλικίας 15-16ετών (8,7%) και 13-14 ετών (5,1%) έχουν μεθύσει 

τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους.   
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Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 0,6% των μαθητών ηλικίας 13-14, όλοι αγόρια, έχουν κάνει 

χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης ή/και έκσταση) τουλάχιστον μία φορά στη 

ζωή τους. 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 9 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (11,5%) έχει κάνει χρήση 
οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη, ηρωίνη, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια (17,1% και 5,9%, αντίστοιχα). 

Ποσοστό 7,3% ηλικίας 15-16 ετών και 13,3% ηλικίας 17-18 ετών έχουν κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας.  

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Ποσοστό 4,4% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση 
κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 2,6% αναφέρουν χρήση περισσότερες 

από 3 φορές στη ζωή τους. 

Φύλο: Τα αγόρια αναφέρουν χρήση κάνναβης σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από ό,τι τα 

κορίτσια (για παράδειγμα, 6,7 % και 2,1% για χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά σε 

ολόκληρη τη ζωή τους για αγόρια και κορίτσια, αντίστοιχα). 

Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 17-18 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη 

ζωή τους σε ποσοστό 9,1% και εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών σε ποσοστό 1,8%. Για χρήση 

κάνναβης τουλάχιστον 3 φορές σε ολόκληρη της ζωή τους, τα ποσοστά για τις παραπάνω 

ηλικιακές ομάδες είναι 0,6% και 5,9%, αντίστοιχα.  

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 
την έρευνα, έκαναν χρήση κάνναβης το 1,2% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 8,3% 

εκείνων ηλικίας 17-18 ετών. Τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα χρήση κάνναβης 

αναφέρουν ποσοστό 1,2% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 4,8% των μαθητών ηλικίας 17-

18 ετών.  

 

Έκσταση 

Ποσοστό 1,5% των μαθητών όλων των ηλικιών έχουν κάνει χρήση της ουσίας έκσταση, αγόρια 

και κορίτσια σε 2,2% και 0,7%, αντίστοιχα. 
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Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 9 μαθητές όλων των ηλικιών (11,6%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. 
κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε ποσοστό 9,7% και τα 

κορίτσια σε ποσοστό 13,6%. Οι μαθητές 13-14 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών 

σε ποσοστό 7,4%, εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών σε ποσοστό 12,3%, και εκείνοι ηλικίας 17-18 

ετών σε ποσοστό 15,5%.  

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

Ποσοστό 7,2% των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 
γιατρού (το 2,8% ηλικίας 13-14 ετών, το 11,7% ηλικίας 15-16 ετών και το 5,3% ηλικίας 17-18 

ετών). Οι μαθητές ηλικίας άνω των 18 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών σε 

ποσοστό 20,3%. Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στη χρήση 

ηρεμιστικών/ υπνωτικών (8,7% και 5,1%, για τα αγόρια και τα κορίτσια, αντίστοιχα).  

 

 

 

Σύγκριση του Ν. Λευκάδας με την περιφέρεια Ιονίων Νήσων και με το 
εθνικό δείγμα 

 

Συγκριτικά με τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας Ιονίων Νήσων τα ποσοστά του Ν. 

Λευκάδας για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών δεν διαφέρουν σημαντικά, με εξαίρεση το 

κάπνισμα, στο οποίο είναι σημαντικά χαμηλότερα (Χάρτες 1-16).  

 

Συγκρίνοντας τα ποσοστά για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών από τους εφήβους στο Ν. 

Λευκάδας με εκείνα του εθνικού δείγματος, οι έφηβοι στο Ν. Λευκάδας φαίνεται ότι πίνουν σε 

υψηλότερα ποσοστά από τους εφήβους στη χώρα (Χάρτες 1-16 και Γράφημα Β32). Από την 

άλλη, τα ποσοστά για στο Ν. Λευκάδας για το κάπνισμα είναι χαμηλότερα από εκείνα του 

εθνικού δείγματος (Γράφημα Β32). Μάλιστα όσον αφορά τόσο το κάπνισμα αυτή την περίοδο, 

όσο και το συστηματικό και το βαρύ κάπνισμα, τα ποσοστά στο Ν. Λευκάδας είναι μεταξύ των 

τριών χαμηλότερων στη χώρα. 
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Γράφημα Β32: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Λευκάδας σε σύγκριση με το εθνικό 

δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%) 
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Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

* Περιλαμβάνονται οι ουσίες: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κράκ, αμφεταμίνες, LSD ή άλλα παραισθησιογόνα,"μαγικά 

μανιτάρια", GHB, και ηρωίνη

Ν. Λευκάδας

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
 

Στο Ν. Μαγνησίας συμμετείχε στην 

έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο δείγμα 

11 σχολικών μονάδων από όλον το 
νομό: 6 Γυμνάσια και 5 Λύκεια/ΕΠΑΛ. 

Τρία (3) σχολεία (27,3%) αρνήθηκαν τη 

συμμετοχή. Τα σχολεία αυτά 

αντικαταστάθηκαν με άλλα σχολεία 

του νομού τα οποία είχαν επιλεγεί  με 

τυχαίο τρόπο  κατά τη δειγματοληψία 

ως σχολεία για αντικαταστάσεις. 

634 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα 

(ποσοστό συμμετοχής 85,8%): 309 

αγόρια (48,7%) και 325 κορίτσια 
(51,3%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 17 

ερωτηματολογίων ως άκυρων (2,5%), 

εξαιτίας κυρίως του μεγάλου 

ποσοστού ασυμπλήρωτων ερωτήσεων 

και συστηματικών ασυνεπειών. Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 

617 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Μαγνησίας. Τα 

στοιχεία για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β13 Μαζί με τα 

αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 5 μαθητές (18,5%) που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρει ότι κάπνισε 

(≥1 φορά) τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει 

καθημερινά) είναι 1 στους 7 (14,1%), ενώ ένας στους 19 (5,2%) είναι βαρύς καπνιστής, 

καπνίζει δηλαδή τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα. 

Φύλο: Αγόρια και κορίτσια δεν διαφέρουν σημαντικά όσον αφορά το συστηματικό κάπνισμα 
αλλά σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αγοριών από ό,τι κοριτσιών αναφέρουν ότι καπνίζουν 

βαριά (7,7% και 2,9%, αντίστοιχα).  

Ηλικία: Ένας στους 18 μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (5,5%), ένας στους 12 ηλικίας 15-16 ετών 
(8,0%) και ένας στους τρεις ηλικίας 17-18 (31,8%) ετών καπνίζουν. Ποσοστό 2,8% των μαθητών 
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ηλικίας 13-14 ετών καπνίζουν συστηματικά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους μεγαλύτερους 

μαθητές ανέρχεται σε 8,2% και 25,6% για τους μαθητές 15-16 ετών και 17-18 ετών, αντίστοιχα. 

Ποσοστό 1,1% των 13χρονων και 14χρονων και 2,8% των 15χρονων και 16χρονων καπνίζουν 

βαριά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 17χρονους και 18χρονους μαθητές ανέρχεται στο 

8,2% (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ των μαθητών 17-18 ετών και των 

μικρότερων, ανεξαρτήτως συχνότητας καπνίσματος). 

 

 

Οινοπνευματώδη ποτά 

Σύνολο: Τρεις στους πέντε μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (57,7%) πίνουν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ένας στους 10 (10,2%) τουλάχιστον 

10 φορές το μήνα. Ένας στους τρεις μαθητές (36,8%) άνω των 14 ετών ήπιε τουλάχιστον 5 
ποτά στη σειρά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα πριν από την έρευνα, ενώ ένας στους 8 

μαθητές όλων των ηλικιών (12,8%) έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. 

Φύλο: Αγόρια και κορίτσια πίνουν οινοπνευματώδη ποτά και μεθούν σε παρόμοια ποσοστά 
αλλά όσον αφορά την υπερβολική κατανάλωση (περισσότερα από 5 ποτά στη σειρά) τα 

ποσοστά των αγοριών είναι σημαντικά υψηλότερα από εκείνα των κοριτσιών (47,6% και 

27,0%).  

Ηλικία: Ένας στους τρεις μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (30,0%), ένας στους δύο ηλικίας 15-16 

ετών (54,7%) και οχτώ στους δέκα ηλικίας 17-18 ετών (81,3%) πίνουν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τα ποσοστά για κατανάλωση 

οινοπνευματωδών ποτών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα για τις 3 ηλικιακές ομάδες 
ανέρχονται σε 2,8%, 8,1% και 17,3%, αντίστοιχα (στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ και 

των τριών ηλικιακών ομάδων). 

 

Ένας στους τέσσερις μαθητές ηλικίας 15-16 ετών (28,1%) και δύο στους πέντε ηλικίας 17-18 

ετών (44,7%) πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. Ποσοστό 3,9% των μαθητών ηλικίας 13-14 

ετών, 10,0% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και σημαντικά υψηλότερο ποσοστό (20,7%) 

μαθητών ηλικίας 17-18 ετών έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους.  

 

 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 4,4% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη ή/και έκσταση) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή 

του, χωρίς να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 10 μαθητές (10,0%) ηλικίας 15-16 ετών και ένας στους 7 

(14,3%) ηλικίας 17-18 ετών έχει κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη, 

ηρωίνη, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, έκσταση, LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον μία 
φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια 

(17,4% και 8,8%, αντίστοιχα). 
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Κάνναβη 

Σύνολο: Ποσοστό 9,0% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση 
κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 5,4% αναφέρουν χρήση περισσότερες 

από 3 φορές.  

Φύλο: Υψηλότερο ποσοστό αγοριών από ό,τι κοριτσιών (8,1% και 2,8%, αντίστοιχα) 

αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον τρεις φορές στη ζωή τους. 

Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 13-14 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη 

ζωή τους σε ποσοστό 3,3% και χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 1,7%. Οι μαθητές 

ηλικίας 15-16 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε 

ποσοστό 8,6% και χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 5,1% ενώ εκείνοι ηλικίας 17-18 

ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε ποσοστό 12,3% και 

χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 7,1%.  

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον μία φορά τον τελευταίο χρόνο, έκαναν 

χρήση κάνναβης το 7,4 % των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 11,6% εκείνων ηλικίας 17-18 

ετών. Για χρήση κάνναβης τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα, τα αντίστοιχα ποσοστά 

είναι 3,4% και 5,3%. Αγόρια και κορίτσια δεν διαφέρουν σημαντικά στην πρόσφατη χρήση 

κάνναβης.  

 

Έκσταση 

Ποσοστό 3,3% των μαθητών όλων των ηλικιών έχουν κάνει χρήση της ουσίας έκσταση, χωρίς 
να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων και μεταξύ των τριών ηλικιακών 

ομάδων. 

 

 

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 8 μαθητές όλων των ηλικιών (12,3%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. 

κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, χωρίς να παρατηρούνται στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων (13.9% και 10,9%) ούτε μεταξύ των τριών 

ηλικιακών ομάδων. 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά:  

Ποσοστό 7,9% των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 
γιατρού, χωρίς να παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων ούτε διαφορές 

μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων. 
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Σύγκριση του Ν. Μαγνησίας με την περιφέρεια Θεσσαλίας και με το 
εθνικό δείγμα 

 

Συγκριτικά με τους υπόλοιπους νομούς της Θεσσαλίας τα ποσοστά του Ν. Μαγνησίας για τη 
χρήση όλων των εξαρτησιογόνων ουσιών δεν διαφέρουν σημαντικά (Χάρτες 1-16). 

 

Συγκριτικά με το σύνολο της χώρας, οι μαθητές στο Ν. Μαγνησίας κάνουν χρήση όλων των 

εξαρτησιογόνων ουσιών που εξετάστηκαν σε ποσοστά παρόμοια με εκείνα των εφήβων στο 

εθνικό δείγμα (Γράφημα Β33 και Χάρτες 1-16). Εξαίρεση αποτελεί η υπερβολική κατανάλωση 

οινοπνευματωδών ποτών (περισσότερα από 5 ποτά στη σειρά) για την οποία τα ποσοστά των 

εφήβων στο Ν. Μαγνησίας είναι χαμηλότερα από εκείνα του εθνικού δείγματος (Γράφημα Β33 
και Χάρτες 1-16). 
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Γράφημα Β33: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Μαγνησίας σε σύγκριση με το εθνικό 

δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%) 
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Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

* Περιλαμβάνονται οι ουσίες: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κράκ, αμφεταμίνες, LSD ή άλλα παραισθησιογόνα,"μαγικά 

μανιτάρια", GHB, και ηρωίνη

Ν. Μαγνησίας

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
 

Στο Ν. Μεσσηνίας συμμετείχε στην έρευνα 

ESPAD του 2011 τυχαίο δείγμα 11 

σχολικών μονάδων από όλον το νομό: 6 
Γυμνάσια και 5 Λύκεια/ΕΠΑΛ. Κανένα 

σχολείο δεν αρνήθηκε τη συμμετοχή στην 

έρευνα. 

604 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα 

(ποσοστό συμμετοχής 83%): 281 αγόρια 

(46,5%) και 323 κορίτσια (53,5%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων οδήγησε στον 

αποκλεισμό 11 ερωτηματολογίων ως 

άκυρων (1,6%), εξαιτίας κυρίως του 
μεγάλου ποσοστού ασυμπλήρωτων 

ερωτήσεων και συστηματικών 

ασυνεπειών. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 

593 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα 

αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση καπνού, οινοπνευματωδών και 

παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Μεσσηνίας. Τα στοιχεία για το σύνολο των μαθητών 

του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β34 μαζί με τα αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ 
μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα 

Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 5 μαθητές (18,9%) που συμμετείχε στην έρευνα αναφέρει ότι κάπνισε (≥1 

φορά) τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει 

καθημερινά) είναι ένας στους 7 (13,7%), ενώ ένας στους 19 (5,1%) είναι βαρύς καπνιστής, 

καπνίζει, δηλαδή, τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα. 

Φύλο: Τα αγόρια καπνίζουν σε ποσοστό 23,6% και τα κορίτσια σε ποσοστό 14,9%. Δεν 
υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στο συστηματικό κάπνισμα (16,7% και 

11,2% για τα αγόρια και τα κορίτσια, αντίστοιχα) αλλά τα αγόρια καπνίζουν βαριά σε 

σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια (7,7% και 2,8%, αντίστοιχα).  

Ηλικία: Ένας στους 16 μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (6,0%), ένας στους 7 ηλικίας 15-16 ετών 

(14,9%) και ένας στους 3 ηλικίας 17-18 (30,1%) ετών καπνίζει. Ποσοστό 2,7% των μαθητών 

ηλικίας 13-14 ετών καπνίζουν συστηματικά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους μεγαλύτερους 

μαθητές ανέρχεται στο 9,6% και 23,0% για τους μαθητές 15-16 ετών και 17-18 ετών 
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αντίστοιχα. Ποσοστό 2,4% των 15χρονων και 16χρονων και 8,2% των 17χρονων και 18χρονων 

καπνίζουν βαριά (στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ και των τριών ηλικιακών ομάδων). 

 

Οινοπνευματώδη ποτά 

Σύνολο: Τρεις στους πέντε μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (60,3%) πίνουν κάποιο 
οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ένας στους 11 (8,8%) τουλάχιστον 

10 φορές το μήνα. Ένας στους 9 μαθητές (11,2%) έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή 

του, ενώ ένας στους δύο μαθητές 15-19 ετών (40,6 %) ήπιε τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα πριν από την έρευνα. 

Φύλο: Τα αγόρια πίνουν οινοπνευματώδη ποτά σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά 

με τα κορίτσια ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της κατανάλωσης. Έτσι, ποσοστό 64,3% των 

αγοριών αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον μία φορά το μήνα, έναντι 
του 57,0% των κοριτσιών και ποσοστό 15,8% των αγοριών έναντι του 2,8% των κοριτσιών 

αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Επιπλέον τα 

αγόρια μεθούν (τουλάχιστον 3 φορές σε ολόκληρη τη ζωή τους) σε ποσοστό 16,4% έναντι του 

6,8% των κοριτσιών. Μεταξύ των εφήβων ηλικίας 15-19 ετών τα αγόρια αναφέρουν σε 

σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ότι πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά (47,0% και 35,2%, 

αντίστοιχα).  

Ηλικία: Όσον αφορά την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, στατιστικά σημαντικές 

διαφορές παρατηρούνται μεταξύ των μαθητών 13-14 ετών και των μεγαλύτερών τους. Πιο 

συγκεκριμένα, ένας στους τρεις μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (33,7%), τρεις στους πέντε ηλικίας 

15-16 ετών (65,9%) και τρεις στους τέσσερις ηλικίας 17-18 ετών (76,2%) καταναλώνουν κάποιο 
οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τα ποσοστά για κατανάλωση 

οινοπνευματωδών ποτών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα για τις 3 ηλικιακές ομάδες 

ανέρχονται στο 2,8%, 10,8% και 9,6%, αντίστοιχα.  

Ένας στους τρεις μαθητές ηλικίας 15-16 ετών (37,1%) και δύο στους πέντε ηλικίας 17-18 ετών 

(43,7%) πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. Σημαντικά υψηλότερο ποσοστό μαθητών 

ηλικίας 17-18 ετών (18,6%) και ηλικίας 15-16ετών (9,8%) από ό,τι ηλικίας 13-14 ετών (1,6%) 

έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους.  

 

 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 2,8% των μαθητών ηλικίας 13-14, που συμμετείχαν στην 

έρευνα, έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης (κάνναβης ή/και έκσταση) τουλάχιστον 

μία φορά στη ζωή τους, τα αγόρια σε ποσοστό 4,7% και τα κορίτσια σε ποσοστό 1,1%.  

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 10 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (10,2%) έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη, ηρωίνη, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε ποσοστό 13,3% 

έναντι του 7,7% των κοριτσιών. Ποσοστό 8,2% ηλικίας 15-16 ετών και 10,7% ηλικίας 17-18 

ετών έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. 
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Κάνναβη 

Σύνολο: Ποσοστό 6,2% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση 
κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 3,4% αναφέρουν χρήση περισσότερες 

από 3 φορές στη ζωή τους. 

Φύλο: Τα ποσοστά των αγοριών στη χρήση κάνναβης είναι σημαντικά υψηλότερα από ό,τι 
εκείνα των κοριτσιών (για παράδειγμα, 8,8 % και 4,1%,αντίστοιχα, για χρήση κάνναβης 

τουλάχιστον μία φορά σε ολόκληρη τη ζωή τους). 

Ηλικία: Οι μεγαλύτεροι μαθητές αναφέρουν χρήση κάνναβης σε σημαντικά υψηλότερα 

ποσοστά συγκριτικά με τους μικρότερους. Έτσι, οι μαθητές ηλικίας 17-18 ετών αναφέρουν 

χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε ποσοστό 10,3 % , οι μαθητές ηλικίας 

15-16 ετών σε ποσοστό 4,8% και εκείνοι ηλικίας 13-14 ετών σε ποσοστό 1,1%. Χρήση 

κάνναβης τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους αναφέρουν το 6,7% των μαθητών ηλικίας 17-18 

ετών και το 1,4% εκείνων ηλικίας 15-16 ετών.  

 

Πρόσφατη χρήση ( μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον μία φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 
την έρευνα, έκαναν χρήση κάνναβης το 4,0% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 10,4% 

εκείνων ηλικίας 17-18 ετών. Τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα χρήση κάνναβης 

αναφέρουν ποσοστό 5,3% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 3,4% των μαθητών ηλικίας 17-

18 ετών.  

 

Έκσταση 

Ποσοστό 1,1% των μαθητών όλων των ηλικιών έχουν κάνει χρήση της ουσίας έκσταση, τα 

αγόρια σε ποσοστό 1,8% και τα κορίτσια σε ποσοστό 0,6%. 

 

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 9 μαθητές όλων των ηλικιών (10,8%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. 
κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε ποσοστό 12,5% και τα 

κορίτσια σε ποσοστό 9,2%. Οι μαθητές 13-14 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών σε 

ποσοστό 3,4%, εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών σε ποσοστό 13,9%, και εκείνοι ηλικίας 17-18 ετών 

σε ποσοστό 14,1%.  

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

Ποσοστό 7,0% των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 
γιατρού (το 1,1% ηλικίας 13-14 ετών, το 10,8% ηλικίας 15-16 ετών και το 8,5% ηλικίας 17-18 

ετών), αγόρια και κορίτσια σε παρόμοια ποσοστά (7,3% και 6,8%, αντίστοιχα). 
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Σύγκριση του Ν. Μεσσηνίας με την περιφέρεια Πελοποννήσου και με το 
εθνικό δείγμα 

Τα ποσοστά του Ν. Μεσσηνίας για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών δεν διαφέρουν 
σημαντικά από εκείνα των υπόλοιπων νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου (Χάρτες 1-16).  

Τα ποσοστά στο Ν. Μεσσηνίας στη χρήση των περισσότερων εξαρτησιογόνων ουσιών δεν 

παρουσιάζουν αποκλίσεις από εκείνα στο εθνικό δείγμα (Γράφημα Β34 και Χάρτες 1-16). 

Εξαίρεση αποτελούν η υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών (τουλάχιστον 5 

ποτά στη σειρά) και η πρόσφατη χρήση κάνναβης όπου τα ποσοστά των εφήβων στο Ν. 

Μεσσηνίας είναι χαμηλότερα από εκείνα του εθνικού δείγματος (Γράφημα Β34). 

 

Γράφημα Β34: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Μεσσηνίας σε σύγκριση με το εθνικό 

δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%) 
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Ηρεμιστικά ή υπνωτικά (χωρίς τη σύσταση γιατρού),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

* Περιλαμβάνονται οι ουσίες: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κράκ, αμφεταμίνες, LSD ή άλλα παραισθησιογόνα,"μαγικά 

μανιτάρια", GHB, και ηρωίνη

Ν. Μεσσηνίας

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΞΑΝΘΗΣ 
 

Στο Ν. Ξάνθης συμμετείχε στην 

έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο 

δείγμα 11 σχολικών μονάδων από 
όλον το νομό: 6 Γυμνάσια και 5 

Λύκεια/ΕΠΑΛ. Ένα (1) σχολείο 

(9,1%) αρνήθηκε τη συμμετοχή. Το 

σχολείο αυτό αντικαταστάθηκε με 

άλλο σχολείο του νομού το οποίο 

είχε τυχαία επιλεγεί κατά τη 

δειγματοληψία ως αντικατάσταση. 

625 μαθητές συμμετείχαν στην 

έρευνα (ποσοστό συμμετοχής 

87,8%): 318αγόρια (50,9%) και 307 
κορίτσια (49,1%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων οδήγησε στον 

αποκλεισμό 26 ερωτηματολογίων 

ως άκυρων (4,1%), εξαιτίας κυρίως 

του μεγάλου ποσοστού 

ασυμπλήρωτων ερωτήσεων και 

συστηματικών ασυνεπειών. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 599 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Ξάνθης. Τα στοιχεία 

για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β35 μαζί με τα αντίστοιχα 

του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 4 μαθητές (23,8%) που συμμετείχε στην έρευνα αναφέρει ότι κάπνισε (≥1 
φορά) τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει 

καθημερινά) είναι ένας στους 6 (18,1%), ενώ ένας στους 12 (8,1%) είναι βαρύς καπνιστής, 

καπνίζει δηλαδή τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα. 

Φύλο: Τα αγόρια καπνίζουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια 

(30,3% και 17,3%, αντίστοιχα). Όσον αφορά το συστηματικό κάπνισμα τα αγόρια καπνίζουν και 

πάλι σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από ό,τι τα κορίτσια (23,0% και 13,2%, αντίστοιχα). Τα 
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ποσοστά για το βαρύ κάπνισμα είναι 10,5% και 5,7% για τα αγόρια και τα κορίτσια, 

αντίστοιχα.  

Ηλικία: Ένας στους 24 μαθητές ηλικίας 13-14 ετών(4,1%), ένας στους πέντε ηλικίας 15-16 ετών 

(18,0%) και δύο στους πέντε ηλικίας 17-18 ετών (40,2%) καπνίζουν. Ποσοστό 3,1% των 

μαθητών ηλικίας 13-14 ετών καπνίζουν συστηματικά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 
μεγαλύτερους μαθητές ανέρχεται στο 11,7% και 30,1% για τους μαθητές 15-16 ετών και 17-18 

ετών αντίστοιχα. Ποσοστό 2,1% των 13χρονων και 14χρονων, 5,0% των 15χρονων και 

16χρονων και 14,9% των 17χρονων και 18χρονων καπνίζουν βαριά (στατιστικά σημαντικές 

διαφορές και για τις τρεις ηλικιακές ομάδες). 

Όσον αφορά τους μαθητές άνω των 18 ετών, δύο στους πέντε (45,4 %) καπνίζουν συστηματικά 

και ένας στους επτά (14,5%) βαριά.. 

 

 

Οινοπνευματώδη ποτά 

Σύνολο: Δύο στους τρεις μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (64,9%) πίνουν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ένας στους οχτώ (12,2%) 

τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Ένας στους 8 μαθητές (13,5%) έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 

φορές στη ζωή του, ενώ ένας στους δύο μαθητές 15-19 ετών (48,1 %) ήπιε τουλάχιστον 5 ποτά 

στη σειρά τουλάχιστον μία φορά το μήνα πριν από την έρευνα. 

Φύλο: Τα αγόρια πίνουν οινοπνευματώδη ποτά σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά 
με τα κορίτσια ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της κατανάλωσης. Έτσι, ποσοστό 72,2% των 

αγοριών αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον μία φορά το μήνα, έναντι 

του 57,7% των κοριτσιών και ποσοστό 18,1% των αγοριών έναντι του 6,4% των κοριτσιών 

αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Τα αγόρια μεθούν 

(τουλάχιστον 3 φορές σε ολόκληρη τη ζωή τους) σε ποσοστό 18,4% έναντι του 8,7% των 

κοριτσιών. Μεταξύ των εφήβων ηλικίας 15-19 ετών τα αγόρια αναφέρουν σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό ότι πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά (56,7% και 40,3%, αντίστοιχα).  

Ηλικία: Όσον αφορά την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, στατιστικά σημαντικές 

διαφορές παρατηρούνται μεταξύ των μαθητών 15-18 ετών και των μικρότερων. Πιο 
συγκεκριμένα, ένας στους τρεις μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (37,4%) και τρεις στους τέσσερις 

ηλικίας 15-16 ετών (74,1%) και ηλικίας 17-18 ετών (77,5%) πίνουν κάποιο οινοπνευματώδες 

ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τα ποσοστά για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών 

τουλάχιστον 10 φορές το μήνα για τις 3 ηλικιακές ομάδες ανέρχονται στο 4,2%, 14,1% και 

14,4%, αντίστοιχα.  

Δύο στους πέντε μαθητές ηλικίας 15-16 ετών (41,2%) και ένας στους δύο ηλικίας 17-18 ετών 

(51,9%) πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. Σημαντικά υψηλότερο ποσοστό μαθητών 

ηλικίας 17-18 ετών (20,5%) από ό,τι ηλικίας 15-16ετών (11,5%) και 13-14 ετών (3,1%) έχουν 

μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους.   

Όσον αφορά τους μαθητές άνω των 18 ετών, πίνουν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό 
τουλάχιστον  μία φορά το μήνα σε ποσοστό 78,0% και τουλάχιστον 10 φορές το μήνα σε 

ποσοστό 23,9%. Ακόμα, τρεις στους πέντε (57,7%) πίνουν τουλάχιστον πέντε ποτά στη σειρά 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ένας στους τρεις (29,7%) αναφέρει ότι έχει μεθύσει 

τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. 
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Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 2,6% των μαθητών ηλικίας 13-14, που συμμετείχαν στην 

έρευνα, έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης (κάνναβης ή/και έκσταση) τουλάχιστον 

μία φορά στη ζωή τους. Τα ποσοστά για τα αγόρια και τα κορίτσια δεν διαφέρουν σημαντικά 

μεταξύ τους (3,9% και 1,1%, αντίστοιχα). 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 6 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (17,6%) έχει κάνει χρήση 
οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη, ηρωίνη, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια (25,8% και 9,7%, αντίστοιχα). 

Ποσοστό 9,7% ηλικίας 15-16 ετών και 18,5% ηλικίας 17-18 ετών έχουν κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. Δύο στους πέντε μαθητές άνω των 18 ετών (41,1%) 

αναφέρουν χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Ποσοστό 11,5% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση 
κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 5,9% αναφέρουν χρήση περισσότερες 

από 3 φορές. 

Φύλο: Τα ποσοστά των αγοριών στη χρήση κάνναβης είναι σημαντικά υψηλότερα από εκείνα 

των κοριτσιών (για παράδειγμα, 16,2 % και 6,7%,αντίστοιχα, για χρήση κάνναβης τουλάχιστον 

μία φορά σε ολόκληρη τη ζωή τους). 

Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 17-18 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη 

ζωή τους σε ποσοστό 17,5 % , οι μαθητές ηλικίας 15-16 ετών σε ποσοστό 8,1% και εκείνοι 
ηλικίας 13-14 ετών σε ποσοστό 1,0%. Χρήση κάνναβης τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους 

αναφέρουν το 8,3% των μαθητών ηλικίας 17-18 ετών και το 4,5% εκείνων ηλικίας 15-16 ετών.  

Ένας στους τρεις μαθητές άνω των 18 ετών (35,4%) αναφέρει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 

μία φορά στη ζωή τους και ένας στους πέντε (21,0%) τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 

την έρευνα, έκαναν χρήση κάνναβης το 3,7% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 14,3% 

εκείνων ηλικίας 17-18 ετών. Τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα χρήση κάνναβης 

αναφέρουν ποσοστό 9,2% των μαθητών ηλικίας 17-18 ετών και 3,1% των μαθητών ηλικίας 15-

16 ετών.  

Ένας στους 4 μαθητές άνω των 18 ετών (24,5%) αναφέρει χρήση κάνναβης τον τελευταίο 

χρόνο και ποσοστό 22,4% χρήση κάνναβης τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. 

 

Έκσταση 

Ποσοστό 2,7% των μαθητών όλων των ηλικιών έχουν κάνει χρήση της ουσίας έκσταση, τα 

αγόρια σε ποσοστό 4,0% και τα κορίτσια σε 1,4%. 
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Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 14 μαθητές όλων των ηλικιών (7,1%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. 
κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε ποσοστό 8,7% και τα 

κορίτσια σε ποσοστό 5,5%. Οι μαθητές 13-14 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών σε 

ποσοστό 3,6%, εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών σε ποσοστό 7,1%, και εκείνοι ηλικίας 17-18 ετών σε 

ποσοστό 9,3%. Οι μαθητές ηλικίας άνω των 18 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών 

σε ποσοστό 10,7%. 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

Ποσοστό 7,3% των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 
γιατρού (το 3,6% ηλικίας 13-14 ετών, το 11,2% ηλικίας 15-16 ετών και το 6,9% ηλικίας 17-18 

ετών). Οι μαθητές ηλικίας άνω των 18 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών σε 

ποσοστό 7,9%. Τα αγόρια αναφέρουν χρήση ηρεμιστικών/ υπνωτικών σε ποσοστό 6,4% και τα 

κορίτσια σε ποσοστό 8,3%.  

 

 

 

Σύγκριση του Ν. Ξάνθης με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης και με το εθνικό δείγμα 

 

Συγκριτικά με τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης τα ποσοστά 

του Ν. Ξάνθης για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών δεν διαφέρουν σημαντικά (Χάρτες 1-16).  

 

Τα ποσοστά για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών από τους εφήβους στο Ν. Ξάνθης είναι 

παρόμοια ή υψηλότερα από εκείνα του εθνικού δείγματος, με εξαίρεση τη χρήση 

εισπνεόμενων ουσιών, στην οποία είναι χαμηλότερα (Χάρτες 1-16 και Γράφημα Β35). 

Οποιεσδήποτε τυχόν συγκρίσεις, όμως, θα πρέπει να γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή αφού το 

ποσοστό μαθητών άνω των 18 ετών που συμμετείχαν στην έρευνα στο Ν. Ξάνθης είναι 

σημαντικά υψηλότερο (9,1%) από το αντίστοιχο του εθνικού δείγματος (3,8%).  

 

Συγκρίνοντας ξεχωριστά τα ποσοστά των τριών άλλων ηλικιακών ομάδων του Ν. Ξάνθης με τα 

αντίστοιχα του εθνικού δείγματος παρατηρείται ότι τα ποσοστά των εφήβων ηλικίας 17-18 
ετών (και όχι των μικρότερων) στο Ν. Ξάνθης όσον αφορά το κάπνισμα είναι μεταξύ των 

υψηλότερων στη χώρα, για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.  
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Γράφημα Β35: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Ξάνθης σε σύγκριση με το εθνικό 

δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%) 
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≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

* Περιλαμβάνονται οι ουσίες: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κράκ, αμφεταμίνες, LSD ή άλλα παραισθησιογόνα,"μαγικά 

μανιτάρια", GHB, και ηρωίνη

Ν. Ξάνθης

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΠΕΛΛΑΣ 
 

Στο Ν. Πέλλας συμμετείχε στην έρευνα 
ESPAD του 2011 τυχαίο δείγμα 11 

σχολικών μονάδων από όλον το νομό: 6 

Γυμνάσια και 5 Λύκεια/ΕΠΑΛ. Κανένα 

σχολείο δεν αρνήθηκε τη συμμετοχή 

στην έρευνα. 

773 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα 

(ποσοστό συμμετοχής 94,6%): 340 

αγόρια (47,5%) και 376 κορίτσια 

(52,5%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 
συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 32 

ερωτηματολογίων ως άκυρων (4,4%), 

εξαιτίας κυρίως του μεγάλου ποσοστού 

ασυμπλήρωτων ερωτήσεων και 

συστηματικών ασυνεπειών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν 

τελικά στα στοιχεία 684 

ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 
καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Πέλλας. Τα στοιχεία 

για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β36 μαζί με τα αντίστοιχα 

του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Σχεδόν 1 στους 6 μαθητές (16,4%) που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφερε ότι κάπνισε 

τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Ένας στους 9 μαθητές (12,1%) είναι συστηματικός 

καπνιστής (καπνίζει καθημερινά), και το 4,6% καπνίζουν βαριά (τουλάχιστον μισό πακέτο 

τσιγάρα την ημέρα). 

 

Φύλο: Τον τελευταίο μήνα κάπνισαν το 19,6% των αγοριών και το 13,6% των κοριτσιών, ενώ 

καθημερινά καπνίζουν το 16% και το 8,7% αντίστοιχα. Βαριά καπνίζουν το 7,2% των αγοριών 

και το 2,3% των κοριτσιών. Σημαντικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά των αγοριών που 

αναφέρουν αυτές τις συμπεριφορές συγκριτικά με τα αντίστοιχα των κοριτσιών. 
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Ηλικία: Έχουν καπνίσει τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα 1,3% των εφήβων ηλικίας 13-

14 ετών, 16,5% ηλικίας 15-16 ετών και το 28,4% ηλικίας 17-18 ετών. Καθημερινά καπνίζουν το 

0,9% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, το 11,2% ηλικίας 15-16 ετών και το 21,1% ηλικίας 17-

18 ετών (στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων στις δύο 

προαναφερθείσες συμπεριφορές). Καπνίζουν τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα το 
0,4% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 2,5% ηλικίας 15-16 ετών και το 9% ηλικίας 17-18 

ετών (στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 17-18 ετών και των άλλων δύο ηλικιακών 

ομάδων). 

 

 

Οινοπνευματώδη 

Σύνολο: Η πλειονότητα των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα (67,4%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα και 1 στους 8 (13,4%) ήπιε 

τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα. Ένας στους 7 μαθητές (14,2%) που συμμετείχαν 

στην έρευνα έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. Το 43,5% των μαθητών ηλικίας 

15-19 ετών ήπιαν 5 ή περισσότερα ποτά στη σειρά τουλάχιστον 1 φορά το μήνα πριν από την 

έρευνα (υπερβολική χρήση). 

 

Φύλο:  Σημαντικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά των αγοριών που καταναλώνουν 

οινοπνευματώδη και μεθούν. Αναλυτικότερα, η πλειονότητα των αγοριών (72,8%) και των 

κοριτσιών (62,7%) ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την 

έρευνα, και το ίδιο διάστημα τουλάχιστον 10 φορές ήπιαν το 19,5% των αγοριών και το 8,2% 
των κοριτσιών. Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους το 16,6% των αγοριών και το 

12,1% των κοριτσιών. Τουλάχιστον 1 φορά μέσα στον τελευταίο μήνα έκαναν υπερβολική 

κατανάλωση οινοπνευματωδών 1 στα 2 αγόρια (53,6%) και 1 στα 3 κορίτσια (34,4%) ηλικίας 

15-19 ετών. 

 

Ηλικία:  Ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα οι 3 

στους 7 εφήβους ηλικίας 13-14 ετών (44,4%) και η πλειονότητα των μαθητών των άλλων δύο 

ηλικιακών ομάδων (78,2% ηλικίας 15-16 ετών και 77,6% ηλικίας 17-18 ετών). Τουλάχιστον 10 

φορές τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό το 5,2% 

των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 18,6% ηλικίας 15-16 ετών και 1 στους 7 ηλικίας 17-18 ετών 
(15,3%) (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 13-14 ετών και των άλλων ηλικιακών 

ομάδων στις δύο προαναφερθείσες συμπεριφορές). Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη 

ζωή τους το 5,6% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, το 12,3% ηλικίας 15-16 ετών και το 24,1% 

ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 17-18 ετών και των άλλων δύο 

ηλικιακών ομάδων). Έκαναν υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 1 φορά 

τον τελευταίο μήνα σχεδόν οι μισοί έφηβοι ηλικίας 15-16 ετών (47,8%) και το 39,2% ηλικίας 

17-18 ετών. 
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Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Το 2,1% των μαθητών 13-14 ετών έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε 

παράνομης ουσίας (κάνναβης ή/και έκσταση) έστω και 1 φορά στη ζωή τους. Μόνο αγόρια 

ανέφεραν αυτή τη συμπεριφορά (5%). 

 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 10 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (10,3%) έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης, αμφεταμίνες, κρακ, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια ή GHB) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (6,7% ηλικίας 15-16 ετών και 
12,7% ηλικίας 17-18 ετών). Σημαντικά υψηλότερο είναι το ποσοστό των αγοριών (16,8%) από 

ό,τι των κοριτσιών (4,3%) που αναφέρουν χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 6% του συνόλου 

των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα, και  τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει στη ζωή 

τους το 2,1% του συνόλου των μαθητών.  

 

Φύλο: Το 10,8% των αγοριών και το 1,8% των κοριτσιών έχουν κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή 

τους έστω και 1 φορά (στατιστικά σημαντική διαφορά) και τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει 

το 4,5% των αγοριών και κανένα από τα κορίτσια. 

 

Ηλικία: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 1,7% των μαθητών 

ηλικίας 13-14 ετών, 4,3% ηλικίας 15-16 ετών και 10,2% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 13-14 ετών και 17-18 ετών). Τουλάχιστον 3 φορές έχουν 

κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή τους το 0,9% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 1,3% ηλικίας 

15-16 ετών και το 2,7% ηλικίας 17-18 ετών. 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 

την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 6,3% των μαθητών ηλικίας άνω των 14 ετών (4% 

ηλικίας 15-16 ετών και 8% ηλικίας 17-18 ετών). Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα πριν 

από την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 3,1% των μαθητών άνω των 14 ετών (2,2% ηλικίας 

15-16 ετών και 3,2% ηλικίας 17-18 ετών). Όσον αφορά την πρόσφατη χρήση κάνναβης στα δύο 

φύλα, σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αγοριών (11%) από κοριτσιών (2,2%) έκαναν  χρήση 

τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο, όπως και τον τελευταίο μήνα  (5,5% έναντι 1,1% 

αντίστοιχα). 

 

Έκσταση 

Σε ποσοστό 2,6% οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν χρήση της ουσίας 

έκσταση τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους, με σημαντικά υψηλότερο το ποσοστό των αγοριών 

(5% των αγοριών έναντι 0,5% των κοριτσιών). 
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Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 12 μαθητές (8,3%) που συμμετείχαν στην έρευνα έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων 

ουσιών (π.χ. κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του , με σημαντικά υψηλότερο το 

ποσοστό των μαθητών 17-18 ετών από εκείνους ηλικίας 13-14 ετών (3,9% ηλικίας 13-14 ετών, 

8,8% ηλικίας 15-16 ετών και 11,4% ηλικίας 17-18 ετών). Σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 

αγοριών (12,7%) από ό,τι κοριτσιών (4,6%) ανέφερε χρήση εισπνεόμενων ουσιών. 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

Ποσοστό 7,5% του συνόλου των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς 

τη σύσταση γιατρού τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους, με σημαντικά υψηλότερο το ποσοστό 

των μαθητών 15-16 ετών από εκείνους ηλικίας 13-14 ετών (3% ηλικίας 13-14 ετών, 12,7% 

ηλικίας 15-16 ετών και 6,3% ηλικίας 17-18 ετών). Το 8,2% των αγοριών και το 6,9% των 

κοριτσιών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού. 

 

 

 

Σύγκριση του Ν. Πέλλας με τους άλλους νομούς της Κεντρικής 
Μακεδονίας και με το εθνικό δείγμα 

 

Σε γενικές γραμμές, ο Ν. Πέλλας δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από τους νομούς 

Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής αναφορικά με τη χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών (Χάρτες 1-16). Σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά, όμως, 

καταγράφονται στο νομό αυτό από ό,τι στο νομό Θεσσαλονίκης στη χρήση κάνναβης (≥1 φορά 

στη ζωή, ≥3 φορές στη ζωή) και στους μαθητές 15-19 ετών στην πρόσφατη χρήση κάνναβης 

(≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο) και τη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. 

 

Συγκριτικά με το εθνικό δείγμα, ο Ν. Πέλλας βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο στην πλειονότητα 

των συμπεριφορών που σχετίζονται με χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Γράφημα Β36 και 

Χάρτες 1-16).  

Ωστόσο, υψηλότερο είναι τα ποσοστό των μαθητών στο Ν. Πέλλας συγκριτικά με τα 

αντίστοιχα του συνόλου των μαθητών της χώρας που πίνουν οινοπνευματώδη (≥1 φορά τον 

τελευταίο μήνα), ενώ χαμηλότερα είναι τα ποσοστά τους στο κάπνισμα (≥1 φορά τον 

τελευταίο μήνα) και μεταξύ των μαθητών ηλικίας 15-19 ετών στη χρήση οποιασδήποτε 

παράνομης ουσίας και στην πρόσφατη χρήση κάνναβης (≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο) 

(Γράφημα Β36 και Χάρτες 1-16). Επιπλέον, ο νομός αυτός κατατάσσεται στην 7η θέση με τα 

υψηλότερα ποσοστά μαθητών στη κατανάλωση οινοπνευματωδών (≥1 φορά τον τελευταίο 

μήνα), ενώ στην 6η χαμηλότερη θέση βρίσκεται στη χρήση εισπνεόμενων ουσιών και στην 

πρόσφατη χρήση κάνναβης στους μαθητές 15-19 ετών (≥1 φορά τον τελευταίο μήνα). Τέλος, οι 
μαθητές του Ν. Πέλλας έχουν το 2ο χαμηλότερο ποσοστό στη χρήση κάνναβης τουλάχιστον 3 

φορές στη ζωή τους. 
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Γράφημα Β36: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Πέλλας σε σύγκριση με το εθνικό 
δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%)
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≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

*Περιλαμβάνονται: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, LSD, μαγικά μανιτάρια, ηρωίνη, GHB

Ν. Πέλλας

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 
 

Στο Ν. Πιερίας συμμετείχε στην έρευνα 
ESPAD του 2011 τυχαίο δείγμα 11 

σχολικών μονάδων από όλον το νομό: 6 

Γυμνάσια και 5 Λύκεια/ΕΠΑΛ. Κανένα 

σχολείο δεν αρνήθηκε τη συμμετοχή 

στην έρευνα. 

717 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα 

(ποσοστό συμμετοχής 90,1%): 383 

αγόρια (53,4%) και 334 κορίτσια (46,6%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 
οδήγησε στον αποκλεισμό 25 

ερωτηματολογίων ως άκυρων (3,3%), 

εξαιτίας κυρίως του μεγάλου ποσοστού 

ασυμπλήρωτων ερωτήσεων και 

συστηματικών ασυνεπειών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν 

τελικά στα στοιχεία 692 

ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα 

αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση καπνού, οινοπνευματωδών και 
παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Πιερίας. Τα στοιχεία για το σύνολο των μαθητών του 

νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β37 μαζί με τα αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί 

με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα 

Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 6 μαθητές (17,1%) που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφερε ότι κάπνισε τον 

τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Ένας στους 7 μαθητές (14,2%) είναι συστηματικός 

καπνιστής (καπνίζει καθημερινά), και το 6,1% καπνίζουν βαριά (τουλάχιστον μισό πακέτο 

τσιγάρα την ημέρα). 

 

Φύλο: Τον τελευταίο μήνα κάπνισαν το 22,2% των αγοριών και το 11% των κοριτσιών, ενώ 

καθημερινά καπνίζουν το 19,2% και το 8% αντίστοιχα. Βαριά καπνίζουν το 9,2% των αγοριών 

και το 2,4% των κοριτσιών. Σημαντικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά των αγοριών που 

αναφέρουν αυτές τις συμπεριφορές συγκριτικά με τα αντίστοιχα των κοριτσιών. 

 

Ηλικία: Έχουν καπνίσει τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα 2,2% των εφήβων ηλικίας 13-

14 ετών, 13,7% ηλικίας 15-16 ετών και το 32,6% ηλικίας 17-18 ετών. Καθημερινά καπνίζουν το 
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1,8% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, το 9,2% ηλικίας 15-16 ετών και το 28,4% ηλικίας 17-18 

ετών (στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων στις δύο 

προαναφερθείσες συμπεριφορές). Καπνίζουν τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα το 

1,1% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 2,6 % ηλικίας 15-16 ετών και το 12,7% ηλικίας 17-18 

ετών (στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 17-18 ετών και των άλλων δύο ηλικιακών 
ομάδων). 

 

Οινοπνευματώδη 

Σύνολο: Η πλειονότητα των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα (61,8%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα και 1 στους 6 (16,8%) ήπιε 

τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα. Το 18,6% των μαθητών που συμμετείχαν στην 

έρευνα έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. Οι μισοί μαθητές ηλικίας 15-19 ετών 
(49,6%) ήπιαν 5 ή περισσότερα ποτά στη σειρά τουλάχιστον 1 φορά το μήνα πριν από την 

έρευνα (υπερβολική χρήση). 

 

Φύλο:  Σημαντικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά των αγοριών που καταναλώνουν 

οινοπνευματώδη και μεθούν. Αναλυτικότερα, η πλειονότητα των αγοριών (67,4%) και των 

κοριτσιών (54,9%) ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την 

έρευνα, και το ίδιο διάστημα τουλάχιστον 10 φορές ήπιαν το 23,3% των αγοριών και το 8,9% 

των κοριτσιών. Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους το 23,8% των αγοριών και το 

12,3% των κοριτσιών. Τουλάχιστον 1 φορά μέσα στον τελευταίο μήνα έκαναν υπερβολική 

κατανάλωση οινοπνευματωδών περισσότερα από τα μισά αγόρια ηλικίας 15-19 ετών (56,2%) 
και το 39,9% των κοριτσιών αντίστοιχων ηλικιών. 

 

Ηλικία:  Ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα σχεδόν 

1 στους 3 εφήβους ηλικίας 13-14 ετών (32,7%) και η πλειονότητα των μαθητών των άλλων δύο 

ηλικιακών ομάδων (68,6% ηλικίας 15-16 ετών και 81,6% ηλικίας 17-18 ετών). Τουλάχιστον 10 

φορές τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό το 4,5% 

των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 14,1% ηλικίας 15-16 ετών και το 28,8% ηλικίας 17-18 ετών. 

Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους το 4,5% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, το 

14,5% ηλικίας 15-16 ετών και το 35,2% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων στις τρεις προαναφερθείσες συμπεριφορές). Έκαναν 

υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα οι 2 

στους 5 εφήβους ηλικίας 15-16 ετών (43,9%) και περισσότεροι από τους μισούς ηλικίας 17-18 

ετών (54,4%). 

 

 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Το 3% των μαθητών 13-14 ετών έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε 

παράνομης ουσίας (κάνναβης ή/και έκσταση) έστω και 1 φορά στη ζωή τους, με σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό αγοριών από κοριτσιών (5,6% έναντι 0,7% αντίστοιχα). 
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Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 7 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (14,6%) έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης, αμφεταμίνες, κρακ, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια ή GHB) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του, με σημαντικά υψηλότερο το 

ποσοστό των εφήβων 17-18 ετών (21,3%) από εκείνων 15-16 ετών (5,4%). Σημαντικά 

υψηλότερο είναι το ποσοστό των αγοριών (19,9%) από ό,τι των κοριτσιών (6,9%) που 
αναφέρουν χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. 

 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 9,1% του συνόλου 

των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα, και  τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει στη ζωή 

τους το 5,4% του συνόλου των μαθητών.  

 

Φύλο: Συγκριτικά με τα κορίτσια, τα αγόρια σε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά αναφέρουν 

χρήση κάνναβης στη ζωή τους έστω και 1 φορά  (13,6% έναντι 3,6%) όπως και τουλάχιστον 3 

φορές (8,5% έναντι 1,6%). 

 

Ηλικία: Σημαντικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά των εφήβων 17-18 ετών στη χρήση κάνναβης 

από τις άλλες δύο ηλικιακές ομάδες. Αναλυτικότερα, έχουν κάνει χρήση κάνναβης 

τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 1,9% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, 3,8% ηλικίας 15-

16 ετών και 18,7% ηλικίας 17-18 ετών. Τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει χρήση κάνναβης στη 

ζωή τους το 1,5% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 2% ηλικίας 15-16 ετών και 1 στους 10 
ηλικίας 17-18 ετών (10,3%). 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Η πρόσφατη χρήση κάνναβης καταγράφεται σε 

σημαντικά υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των μαθητών 17-18 ετών από εκείνων 15-16 ετών. 

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από την έρευνα έκαναν χρήση 

κάνναβης το 9,7% των μαθητών ηλικίας άνω των 14 ετών (3,1% ηλικίας 15-16 ετών και 14,9% 

ηλικίας 17-18 ετών). Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα έκαναν 

χρήση κάνναβης το 6% των μαθητών άνω των 14 ετών (2,7% ηλικίας 15-16 ετών και 8,5% 

ηλικίας 17-18 ετών). Όσον αφορά την πρόσφατη χρήση κάνναβης στα δύο φύλα αυτών των 

ηλικιών, σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αγοριών (13,8%) από κοριτσιών (3,8%) έκαναν  χρήση 
τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο, όπως και τον τελευταίο μήνα  (9,5% έναντι 1,1% 

αντίστοιχα). 

 

 

Έκσταση 

Σε ποσοστό 1,6% οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν χρήση της ουσίας 
έκσταση τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους , με σημαντικά υψηλότερο το ποσοστό των 

αγοριών (2,7% των αγοριών έναντι 0,3% των κοριτσιών). 
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Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

 

Ένας στους 11 μαθητές (9,1%) που συμμετείχαν στην έρευνα έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων 

ουσιών (π.χ. κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του , με σημαντικά υψηλότερο το 

ποσοστό των μαθητών 15-16 ετών από εκείνους ηλικίας 13-14 ετών (7% ηλικίας 13-14 ετών, 

15,2% ηλικίας 15-16 ετών και 5,4% ηλικίας 17-18 ετών). Το 10,6% των αγοριών και το 7,3% των  

κοριτσιών ανέφεραν χρήση εισπνεόμενων ουσιών. 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

 

Ποσοστό 6,8% του συνόλου των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς 

τη σύσταση γιατρού τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους, με σημαντικά υψηλότερο το ποσοστό 

των μαθητών 17-18 ετών από εκείνους ηλικίας 13-14 ετών (2,2% ηλικίας 13-14 ετών, 6,9% 

ηλικίας 15-16 ετών και 10,9% ηλικίας 17-18 ετών). Το 7% των αγοριών και το 6,5% των 

κοριτσιών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού. 

 

 

 

 

Σύγκριση του Ν. Πιερίας με τους άλλους νομούς της Κεντρικής 
Μακεδονίας και με το εθνικό δείγμα 

 

Σε γενικές γραμμές, ο Ν. Πιερίας δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από τους νομούς 

Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Σερρών και Χαλκιδικής αναφορικά με τη χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών (Χάρτες 1-16). 

 

Συγκριτικά με το εθνικό δείγμα, ο Ν. Πιερίας βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο στην πλειονότητα 

των συμπεριφορών που σχετίζονται με χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, με μόνη εξαίρεση το 

υψηλότερο ποσοστό των μαθητών στη συχνή κατανάλωση οινοπνευματωδών (≥10 φορές τον 

τελευταίο μήνα) που αποτελεί και το 2ο υψηλότερο της χώρας (Γράφημα Β37 και Χάρτες 1-16). 

Επιπλέον, ο νομός αυτός συγκαταλέγεται στους 10 νομούς της Ελλάδας με τα υψηλότερα 

ποσοστά στη μέθη (≥3 φορές στη ζωή) και την υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών 

από τους μαθητές 15-19 ετών (≥5 ποτά στη σειρά τον τελευταίο μήνα). Αντιθέτως, ο Ν. Πιερίας 

συγκαταλέγεται μεταξύ των 12 νομών με τα χαμηλότερα ποσοστά μαθητών που έχουν κάνει 
χρήση έκσταση, όπως και χρήση εισπνεόμενων ουσιών. 
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Γράφημα Β37: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Πιερίας σε σύγκριση με το εθνικό 
δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%)
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Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

*Περιλαμβάνονται: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, LSD, μαγικά μανιτάρια, ηρωίνη, GHB

Ν. Πιερίας

Εθνικό δείγμα

 



 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 
314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 
315 

Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ 
 

Στο Ν. Πρεβέζης συμμετείχε στην 

έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο δείγμα 

12 σχολικών μονάδων από όλον το 
νομό: 6 Γυμνάσια και 6 Λύκεια/ΕΠΑΛ. 

Κανένα σχολείο δεν αρνήθηκε τη 

συμμετοχή στην έρευνα. 

617 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα 

(ποσοστό συμμετοχής 83,8%): 290 

αγόρια (47%) και 327 κορίτσια (53%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 16 

ερωτηματολογίων ως άκυρων (2,5%), 
εξαιτίας κυρίως του μεγάλου 

ποσοστού ασυμπλήρωτων ερωτήσεων 

και συστηματικών ασυνεπειών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας 

βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 601 

ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα 

αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση καπνού, οινοπνευματωδών και 

παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Πρεβέζης. Τα στοιχεία για το σύνολο των μαθητών 
του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β38 μαζί με τα αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ 

μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα 

Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 7 μαθητές (14,9%) που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφερε ότι κάπνισε τον 

τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Ένας στους 11 (9,3%) είναι συστηματικός καπνιστής 

(καπνίζει καθημερινά), ενώ βαρύς καπνιστής (καπνίζει τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την 

ημέρα) είναι σχεδόν 1 στους 20 (4,9%).  

 

Φύλο: Τον τελευταίο μήνα κάπνισαν το 16,8% των αγοριών και το 13,3% των κοριτσιών, ενώ 

καθημερινά καπνίζουν το 13,3% των αγοριών και το 5,9% των κοριτσιών. Βαριά καπνίζουν τα 

αγόρια σε ποσοστό7,5% και σε 2,7% τα κορίτσια (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο 

αναφορικά με το καθημερινό και το βαρύ κάπνισμα). 
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Ηλικία: Το κάπνισμα φαίνεται να αποτελεί συμπεριφορά κυρίως των εφήβων 17-18 ετών. 

Αναλυτικότερα, έχουν καπνίσει τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα το 3,6% εφήβων 

ηλικίας 13-14 ετών, 1 στους 10 ηλικίας 15-16 ετών (10,2%) και σχεδόν 1 στους 4 ηλικίας 17-18 

ετών (23%). Καπνίζουν τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα το 0,9% των εφήβων 13-14 

ετών, το 0,4% ηλικίας 15-16 ετών και 1 στους 14 ηλικίας 17-18 ετών (7,4%) (στατιστικά 
σημαντικές διαφορές στις προαναφερθείσες συχνότητες μόνο μεταξύ των 17-18 ετών και των 

άλλων δύο ηλικιακών ομάδων). Συστηματικοί καπνιστές είναι το 1,8% των μαθητών ηλικίας 

13-14 ετών, το 5,2% ηλικίας 15-16 ετών και 1 στους 8 εφήβους 17-18 ετών (12,8%) (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 13-14 ετών και 17-18 ετών). 

 

 

 

Οινοπνευματώδη 

Σύνολο: Σχεδόν 2 στους 3 μαθητές του συνόλου των συμμετεχόντων (56,8%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα και 1 στους 8 (12,5%) ήπιε 

τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα. Σε ποσοστό 13,4% οι μαθητές που συμμετείχαν 

στην έρευνα ανέφεραν ότι έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους. Σχεδόν οι μισοί 

μαθητές άνω των 14 ετών (46,7%) ήπιαν 5 ή και περισσότερα ποτά στη σειρά τουλάχιστον 1 

φορά το μήνα πριν από την έρευνα (υπερβολική χρήση). 

 

Φύλο: Η πλειονότητα των αγοριών (58,2%) και των κοριτσιών (55,5%) ήπιαν οινοπνευματώδη 

τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Σημαντικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά των 
αγοριών αναφορικά με την υπερβολική και τη συχνή χρήση οινοπνευματωδών όπως και με τα 

περιστατικά μέθης. Αναλυτικότερα, τα αγόρια σε διπλάσιο ποσοστό ανέφεραν ότι ήπιαν 

τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα (17,2%) και σε τριπλάσιο ότι έχουν μεθύσει 

τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους (21,4%) συγκριτικά με τα κορίτσια (8,4% και 6,6%, 

αντίστοιχα). Πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά το μήνα περισσότερα αγόρια 15-19ετών 

(57,7%) από ό,τι κορίτσια ίδιων ηλικιών (37,6%). 

 

Ηλικία:  Ήπιαν τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα σχεδόν 1 στους 5 εφήβους ηλικίας 13-
14 ετών (21,7%) και η πλειονότητα των μαθητών των άλλων δύο ηλικιακών ομάδων (63,1% 

ηλικίας 15-16 ετών και 79,1% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο 

μεταξύ 17-18 ετών και των υπολοίπων ηλικιακών ομάδων). Τουλάχιστον 10 φορές τον 

τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό το 2,3% των 

εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 11,4% ηλικίας 15-16 ετών και το 20,7% εκείνων ηλικίας 17-18 

ετών. Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους το 3,6% μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, 

το 13,2% ηλικίας 15-16 ετών και 1 στους 5 ηλικίας 17-18 ετών (20,7%) (στατιστικά σημαντικές 

διαφορές και στις 2 προαναφερθείσες συμπεριφορές μόνο μεταξύ των 13-14 ετών και των 

υπολοίπων ηλικιακών ομάδων). Υπερβολική χρήση αλκοόλ κάνουν σχεδόν 2 στους 5 εφήβους 

ηλικίας 15-16 ετών (37,2%) και οι μισοί ηλικίας 17-18 ετών (52,5%) (στατιστικά σημαντική 
διαφορά). 
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Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 1,3% των εφήβων 13-14 ετών (1,9% των αγοριών και 0,8% των 

κοριτσιών) ανέφεραν ότι έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη ή/και 

έκσταση) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους.  

 

Μαθητές 15-19 ετών: Το 6,9% των μαθητών 15-19 ετών (9,1% των αγοριών και 5,1% των 

κοριτσιών) έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη, ηρωίνη, κοκαΐνη, 

αμφεταμίνες, κρακ, έκσταση, LSD, μαγικά μανιτάρια ή GHB) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους. 
Το 5,7% των εφήβων ηλικίας 15-16 ετών και το 6,1% ηλικίας 17-18 ετών έχουν κάνει χρήση 

παράνομων ουσιών. 

 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 3,6% του συνόλου 

των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα και τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει το 1,9%. 

 

Φύλο: Το 5,5% των αγοριών και το 2,1% των κοριτσιών έχουν κάνει χρήση κάνναβης έστω και 

μία φορά στη ζωή τους (στατιστικά σημαντική διαφορά), ενώ τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει 

το 2,4% και το 1,5% αντίστοιχα. 

 

Ηλικία: Τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους έχουν κάνει χρήση κάνναβης το 1,3% των εφήβων 

ηλικίας 13-14 ετών, το 2% ηλικίας 15-16 ετών και το 5% ηλικίας 17-18 ετών. Τουλάχιστον 3 

φορές στη ζωή τους έχουν κάνει χρήση κάνναβης το 1,3% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, το 

1,1% ηλικίας 15-16 ετών και το 2,1% ηλικίας 17-18 ετών. 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 

την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 4,1% των μαθητών ηλικίας άνω των 14 ετών (1,6% 

ηλικίας 15-16 ετών και 4,6% ηλικίας 17-18 ετών).Τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα 

έκαναν χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά  το 1,9% των μαθητών ηλικίας 15-19 ετών (1,6% 

ηλικίας 15-16 ετών και 1,5% ηλικίας 17-18 ετών). Όσον αφορά την πρόσφατη χρήση κάνναβης 

στα δύο φύλα, το 6,9% των αγοριών και το 1,8% των κοριτσιών έχουν κάνει έστω και 1 φορά 

τον τελευταίο χρόνο, ενώ τον τελευταίο μήνα έχουν κάνει το 1,7% και το 2,1% αντίστοιχα.  

 

 

Έκσταση 

Ποσοστό 1,9% του συνόλου των μαθητών που συμμετείχαν ανέφεραν ότι έχουν κάνει χρήση 

της ουσίας έκσταση τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους (2,4% των αγοριών και 1,5% των 

κοριτσιών).  
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Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 11 μαθητές ηλικίας 13-19 ετών (9,3%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. 
κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (το 2,7 % ηλικίας 13-14 ετών, το 14,3% 

ηλικίας 15-16 ετών και το 9,6% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο 

μεταξύ 13-14 ετών και των άλλων δύο ηλικιακών ομάδων). Σε ποσοστό 7,8% τα αγόρια και 

10,5% τα κορίτσια ανέφεραν αυτή τη συμπεριφορά.  

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

Ποσοστό 6,1% του συνόλου των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς 

τη σύσταση γιατρού τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους (1,8% ηλικίας 13-14 ετών, 9,5% ηλικίας 

15-16 ετών και 6,3% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 

ετών και 15-16 ετών). Το 6,6% των αγοριών και το 5,6% των κοριτσιών έχουν κάνει χρήση 

ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού. 

 

 

 

Σύγκριση του Ν. Πρεβέζης με τους άλλους νομούς της Ηπείρου και με το 
εθνικό δείγμα 

 

Σε γενικές γραμμές τα ποσοστά των μαθητών του Ν. Πρεβέζης αναφορικά με τη χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών δε διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα των νομών Άρτας, 

Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων (Χάρτες 1-16). 

 

Συγκριτικά με το εθνικό δείγμα, ο Ν. Πρεβέζης βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο περίπου στις 

μισές συμπεριφορές που σχετίζονται με χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ στις υπόλοιπες 

συγκαταλέγεται μεταξύ των 6 νομών με τα χαμηλότερα ποσοστά. Αναλυτικότερα, οι μαθητές 

στο Ν. Πρεβέζης αναφέρουν σε χαμηλότερα ποσοστά ότι καπνίζουν (≥1 το μήνα, συστηματικό 
κάπνισμα), πίνουν οινοπνευματώδη (≥1 μήνα), έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης 

ουσίας (15-19 ετών) και έχουν κάνει χρήση κάνναβης (σε όλες τις υποκατηγορίες) σε σύγκριση 

με τα αντίστοιχα ποσοστά του συνόλου των μαθητών της χώρας (Γράφημα Β38 και Χάρτες 1-

16).  
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Γράφημα Β38: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Πρεβέζης σε σύγκριση με το εθνικό 

δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%)
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Ηρεμιστικά ή υπνωτικά (χωρίς τη σύσταση γιατρού),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

*Περιλαμβάνονται: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, LSD, μαγικά μανιτάρια, ηρωίνη, GHB

Ν. Πρεβέζης

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 

Στο Ν. Ρεθύμνης συμμετείχε στην 
έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο 

δείγμα 13 σχολικών μονάδων από 

όλον το νομό: 6 Γυμνάσια και 7 

Λύκεια/ΕΠΑΛ. Κανένα σχολείο δεν 

αρνήθηκε τη συμμετοχή στην 

έρευνα. 

742 μαθητές συμμετείχαν στην 

έρευνα (ποσοστό συμμετοχής 

93,1%): 375 αγόρια (50,5%) και 367 

κορίτσια (49,5%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 39 

ερωτηματολογίων ως άκυρων 

(5,2%), εξαιτίας κυρίως του 

μεγάλου ποσοστού ασυμπλήρωτων 

ερωτήσεων και συστηματικών 

ασυνεπειών. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας βασίστηκαν τελικά στα 

στοιχεία 703 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα 

αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση καπνού, οινοπνευματωδών και 

παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Ρεθύμνης. Τα στοιχεία για το σύνολο των μαθητών 

του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β39 μαζί με τα αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ 

μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα 

Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 5 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (23,3%) ότι κάπνισε τον 

τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Ένας στους 7 μαθητές (15,5%) είναι συστηματικός 

καπνιστής (καπνίζει καθημερινά), ενώ βαρύς καπνιστής (καπνίζει τουλάχιστον μισό πακέτο 

τσιγάρα την ημέρα) είναι 1 στους 15 (6,4%). 

 

Φύλο: Συγκριτικά με τα κορίτσια, υψηλότερο είναι το ποσοστό των αγοριών που έχουν 

καπνίσει τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα (28,7% των αγοριών έναντι 18,1% των 
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κοριτσιών), όπως και εκείνων που καπνίζουν βαριά (9% έναντι 4,2% αντίστοιχα). Το 18,1% των 

αγοριών και το 13,1% των κοριτσιών καπνίζουν καθημερινά. 

 

Ηλικία: Έχουν καπνίσει τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα το 8,9% των εφήβων ηλικίας 

13-14 ετών, 1 στους 6 ηλικίας 15-16 ετών (17,6%) και 1 στους 3 ηλικίας 17-18 ετών (36,9%) 
(στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων). Καθημερινά 

καπνίζουν το 4,7% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, 1 στους 9 ηλικίας 15-16 ετών (11%), και 1 

στους 4 ηλικίας 17-18 ετών (25,6%). Καπνίζουν τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα το 

0,5% της ηλικιακής ομάδας των 13-14 ετών, το 3,7% της ομάδας των 15-16 ετών και 1 στους 10 

εκείνης των 17-18 ετών (10,1%) (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 17-18 ετών και 

των άλλων ηλικιακών ομάδων στις δύο προαναφερθείσες συμπεριφορές).  

 

Οινοπνευματώδη 

Σύνολο: Δύο στους 3 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (67,9%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα και ο 1 στους 9 (12,2%) 

τουλάχιστον 10 φορές. Σε ποσοστό 18,7% οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα 

αναφέρουν ότι έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους. Περισσότεροι από τους 

μισούς μαθητές 15-19 ετών (56,9%) έκαναν υπερβολική χρήση αλκοόλ (5 ή και περισσότερα 

ποτά στη σειρά) τουλάχιστον 1 φορά το μήνα πριν από την έρευνα. 

 

Φύλο: Τα αγόρια καταναλώνουν περισσότερα οινοπνευματώδη ποτά και συχνότερα από ό,τι 
τα κορίτσια (τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα: 19,6% των αγοριών έναντι 5,2% των 

κοριτσιών, και τουλάχιστον 5 ποτά στις ηλικίες 15-19 ετών: 69,7% έναντι 45,2% αντίστοιχα). 

Επίσης, υπερδιπλάσιο ποσοστό αγοριών από κοριτσιών έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές 

στη ζωή τους (26,9% έναντι 10,9%) (στατιστικά σημαντικές διαφορές σε όλες τις παραπάνω 

συμπεριφορές). 

 

Ηλικία:  Ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα οι 3 

στους 7 εφήβους ηλικίας 13-14 ετών (45,7%) και η πλειονότητα των μαθητών των άλλων δύο 

ηλικιακών ομάδων (68,9% ηλικίας 15-16 ετών και 83,4% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά 
σημαντικές διαφορές μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων). Σε ποσοστό 4,3% οι μαθητές 

ηλικίας 13-14 ετών, 10,6% ηλικίας 15-16 ετών και 17,5% ηλικίας 17-18 ετών ήπιαν 

οινοπνευματώδη τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα (στατιστικά 

σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 ετών και 17-18 ετών). Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 

φορές στη ζωή τους 1 στους 9 εφήβους 13-14 ετών (12%), 1 στους 8 εφήβους ηλικίας 15-16 

ετών (13,7%) και 1 στους 4 ηλικίας 17-18 ετών (27,1%) (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο 

μεταξύ 17-18 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). Έκαναν υπερβολική κατανάλωση 

οινοπνευματωδών τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα οι μισοί μαθητές ηλικίας 15-16 

ετών (50%) και η πλειονότητα 17-18 ετών (62,4%) (στατιστικά σημαντική διαφορά). 
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Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Το 3,1% των μαθητών 13-14 ετών έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε 

παράνομης ουσίας (κάνναβης ή/και έκσταση) έστω και 1 φορά στη ζωή τους (4,3% των 

αγοριών και 2% των κοριτσιών). 

 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 8 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (13,1%) έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης, αμφεταμίνες, κρακ, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια ή GHB) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (8,4% ηλικίας 15-16 ετών και 
15,7% ηλικίας 17-18 ετών). Σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αναφέρουν τα αγόρια (20,9%) 

χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας από ό,τι τα κορίτσια (5,5%). 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 9% του συνόλου 

των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα, και τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει στη ζωή 

τους το 3,4%.  

 

Φύλο: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους σημαντικά υψηλότερο 

ποσοστό  αγοριών (13,6%) από ό,τι κοριτσιών (4,5%), και σε παρόμοια ποσοστά τουλάχιστον 3 

φορές  (4,7% και 2,2% αντίστοιχα). 

 

Ηλικία: Χρήση κάνναβης παρατηρείται κυρίως μεταξύ των μαθητών ηλικίας άνω των 16 ετών, 

ενώ μεταξύ εκείνων που είναι 13-16 ετών τα ποσοστά δεν ξεπερνούν το 6%. Αναλυτικότερα, 

έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το  2,1% των μαθητών ηλικίας 

13-14 ετών, το 5,8% ηλικίας 15-16 ετών και το 15,3% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 17-18 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). 
Τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή τους το 1% εφήβων ηλικίας 13-14 

ετών, το 3% ηλικίας 15-16 ετών και το 5,1% ηλικίας 17-18 ετών. 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 

την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 8,6% των μαθητών ηλικίας 15-19 ετών (6% ηλικίας 15-

16 ετών και 9,8% ηλικίας 17-18 ετών). Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα πριν από την 

έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 6,1% των μαθητών 15-19 ετών (4,5% ηλικίας 15-16 ετών 

και 6,7% ηλικίας 17-18 ετών). Όσον αφορά την πρόσφατη χρήση κάνναβης στα δύο φύλα 

αυτών των ηλικιών, σημαντικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά των αγοριών (13,9%) από των 

κοριτσιών (3,6%) που έκαναν χρήση τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο, όπως και 
τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα (10,5% έναντι 1,9% αντίστοιχα). 

 

Έκσταση 

Σε ποσοστό 2,6% οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν χρήση της ουσίας 

έκσταση τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους , με σημαντικά υψηλότερο το ποσοστό των 

αγοριών (4,4% των αγοριών έναντι 0,9% των κοριτσιών). 
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Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

 

Ένας στους 12 μαθητές (8,7%) που συμμετείχαν στην έρευνα έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων 

ουσιών (π.χ. κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (7,3% ηλικίας 13-14 ετών, 8% 

ηλικίας 15-16 ετών και 10,7% ηλικίας 17-18 ετών). Το 10,4% των αγοριών και το 7,1%  των 

κοριτσιών (11,2%) ανέφεραν χρήση εισπνεόμενων ουσιών. 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

 

Ποσοστό 6,3% των μαθητών που συμμετείχαν έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών 

χωρίς τη σύσταση γιατρού τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους (3,7% ηλικίας 13-14 ετών, 7,1% 

ηλικίας 15-16 ετών και 7,9% ηλικίας 17-18 ετών). Παρόμοιο ποσοστό αγοριών (7,6%) και 

κοριτσιών (5,1%) έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού. 

 

 

 

Σύγκριση του Ν. Ρεθύμνης με την περιφέρεια Κρήτης και με το εθνικό 
δείγμα 

 

Σε γενικές γραμμές, τα ποσοστά του Ν. Ρεθύμνης αναφορικά με τη χρήση εξαρτησιογόνων 
ουσιών κυμαίνονται σε παρόμοια επίπεδα με τα αντίστοιχα των νομών Χανίων και Ηρακλείου. 

Εξαίρεση αποτελεί το σημαντικά υψηλότερο ποσοστό στο Ν. Ρεθύμνης συγκριτικά με το Ν. 

Ηρακλείου στην υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών στους μαθητές 15-19 ετών (5 ή 

και περισσότερα ποτά στη σειρά) τουλάχιστον 1 φορά το μήνα (Χάρτες 1-16).  

Συγκριτικά με το εθνικό δείγμα, ο Ν. Ρεθύμνης βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο στην 

πλειονότητα των συμπεριφορών που σχετίζονται με χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Γράφημα 

Β39 και Χάρτες 1-16).  Εντούτοις, υψηλότερα είναι τα ποσοστά των μαθητών στο Ν. Ρεθύμνης 

που ήπιαν οινοπνευματώδη τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα,  έκαναν υπερβολική 

χρήση οινοπνευματωδών (μαθητές 15-19 ετών), όπως και εκείνων που έχουν μεθύσει 

τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους συγκριτικά με το εθνικό δείγμα (Γράφημα Β39 και Χάρτες 1-
16).  

Ο Ν. Ρεθύμνης κατατάσσεται στην 1η θέση με το υψηλότερο ποσοστό μαθητών 15-19 ετών της 

χώρας  που κάνουν υπερβολική χρήση οινοπνευματωδών, στην 3η θέση στη μέθη (≥3 φορές 

στη ζωή τους) και στην 5η υψηλότερη στην κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 1 

φορά το μήνα. Επίσης, ο νομός αυτός βρίσκεται στην 7η υψηλότερη θέση στο κάπνισμα (≥1 

φορά το μήνα). Αντιθέτως, ο Ν. Ρεθύμνης συγκαταλέγεται στους 8 νομούς με τα χαμηλότερα 

ποσοστά στη χρήση εισπνεόμενων ουσιών. 



 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 
325 

Γράφημα Β39: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Ρεθύμνης σε σύγκριση με το εθνικό 

δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%)
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Ηρεμιστικά ή υπνωτικά (χωρίς τη σύσταση γιατρού),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

*Περιλαμβάνονται: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, LSD, μαγικά μανιτάρια, ηρωίνη, GHB

Ν. Ρεθύμνης

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 
 

Στο Ν. Ροδόπης  συμμετείχε στην 
έρευνα ESPAD του 2011 τυχαίο 

δείγμα 11 σχολικών μονάδων από 

όλον το νομό: 6 Γυμνάσια και 5 

Λύκεια/ΕΠΑΛ. Κανένα σχολείο δεν 

αρνήθηκε τη συμμετοχή στην 

έρευνα. 

616 μαθητές συμμετείχαν στην 

έρευνα (ποσοστό συμμετοχής 

89,4%): 371 αγόρια (60,2%) και 245 

κορίτσια (39,8%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 42 

ερωτηματολογίων ως άκυρων 

(6,6%), εξαιτίας κυρίως του μεγάλου 

ποσοστού ασυμπλήρωτων 

ερωτήσεων και συστηματικών 

ασυνεπειών. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας βασίστηκαν τελικά στα 

στοιχεία 574 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Ροδόπης. Τα στοιχεία 

για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β40 μαζί με τα αντίστοιχα 

του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 4 μαθητές (27,7%) που συμμετείχε στην έρευνα αναφέρει ότι κάπνισε (≥1 

φορά) τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει 

καθημερινά) είναι ένας στους 6 (23,2%), ενώ ένας στους 8 (12,5%) είναι βαρύς καπνιστής, 

καπνίζει δηλαδή τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα. 

Φύλο: Τα αγόρια καπνίζουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια 
(34,9% και 17,4%, αντίστοιχα). Όσον αφορά το συστηματικό κάπνισμα τα αγόρια καπνίζουν και 

πάλι σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από ό,τι τα κορίτσια (29,4% και 14,5%, αντίστοιχα). Τα 

ποσοστά για το βαρύ κάπνισμα είναι 17,9% 4,7% για τα αγόρια και τα κορίτσια, αντίστοιχα).  
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Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 17-18 ετών καπνίζουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 

συγκριτικά με τους μικρότερους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα,  ένας στους 16 (6,4%) μαθητές 

ηλικίας 13-14 ετών, ένας στους πέντε ηλικίας 15-16 ετών (18,5%) και δύο στους πέντε ηλικίας 

17-18 ετών (39,7%) καπνίζουν. Ποσοστό 3,2% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών καπνίζουν 

συστηματικά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους μεγαλύτερους μαθητές ανέρχεται στο 14,6% 
και 32,4% για τους μαθητές 15-16 ετών και 17-18 ετών αντίστοιχα. Ποσοστό 4,5% των 

15χρονων και 16χρονων καπνίζουν βαριά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 17χρονους και 

18χρονους μαθητές είναι 17,4%.  

Όσον αφορά τους μαθητές άνω των 18 ετών, δύο στους τρεις (64,1 %) καπνίζουν συστηματικά 

και δύο στους πέντε (42,6%) βαριά.. 

 

 

Οινοπνευματώδη ποτά 

Σύνολο: Τρεις στους πέντε μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (58,0%) πίνουν κάποιο 
οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον  μία φορά το μήνα και ένας στους οχτώ (16,1%) 

τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Ένας στους 8 μαθητές (13,2%) έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 

φορές στη ζωή του, ενώ ένας στους δύο μαθητές 15-19 ετών (46,7%) ήπιε τουλάχιστον 5 ποτά 

στη σειρά τουλάχιστον μία φορά το μήνα πριν από την έρευνα. 

Φύλο: Τα αγόρια πίνουν οινοπνευματώδη ποτά σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά 

με τα κορίτσια ανεξάρτητα από τη βαρύτητα της κατανάλωσης. Έτσι, ποσοστό 61,6% των 

αγοριών αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον μία φορά το μήνα, έναντι 

του 53,1% των κοριτσιών και ποσοστό 19,2% των αγοριών έναντι του 4,0% των κοριτσιών 
αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Τα αγόρια μεθούν 

(τουλάχιστον 3 φορές σε ολόκληρη τη ζωή τους) σε ποσοστό 17,9% έναντι του 6,6% των 

κοριτσιών. Μεταξύ των εφήβων ηλικίας 15-19 ετών τα αγόρια αναφέρουν σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό ότι πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά (55,7% και 33,8%, αντίστοιχα).  

Ηλικία: Όσον αφορά την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, στατιστικά σημαντικές 

διαφορές παρατηρούνται μεταξύ των μαθητών 15-18 ετών και των μικρότερων. Πιο 

συγκεκριμένα, ένας στους τρεις μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (35,3%) και δύο στους τρεις 

ηλικίας 15-16 ετών (65,4%) και ηλικίας 17-18 ετών (68,6) πίνουν κάποιο οινοπνευματώδες 

ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τα ποσοστά για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών 

τουλάχιστον 10 φορές το μήνα για τις 3 ηλικιακές ομάδες ανέρχονται στο 4,3%, 13,3% και 

17,0%, αντίστοιχα.  

Δύο στους πέντε μαθητές ηλικίας 15-16 ετών (40,6%) και περισσότεροι ηλικίας 17-18 ετών 
(46,6%) πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. Σημαντικά υψηλότερο ποσοστό μαθητών 

ηλικίας 17-18 ετών (49,5%) από ό,τι ηλικίας 15-16ετών (9,6%) και 13-14 ετών (4,3%) έχουν 

μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους.   

Όσον αφορά τους μαθητές άνω των 18 ετών, πίνουν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα σε ποσοστό 68,5% και τουλάχιστον 10 φορές το μήνα σε 

ποσοστό 21,2%. Ακόμα, τρεις στους πέντε (58,4%) πίνουν τουλάχιστον πέντε ποτά στη σειρά 

τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ένας στους τέσσερις (26,5%) αναφέρει ότι έχει μεθύσει 

τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. 
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Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 4,3% των μαθητών ηλικίας 13-14, που συμμετείχαν στην 

έρευνα, έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης (κάνναβης ή/και έκσταση) τουλάχιστον 

μία φορά στη ζωή τους. Τα ποσοστά για τα αγόρια και τα κορίτσια δεν διαφέρουν σημαντικά 

μεταξύ τους (4,3% και 3,7%, αντίστοιχα). 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 5 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (21,4%) έχει κάνει χρήση 
οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη, ηρωίνη, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια (26,5% και 13,8%, αντίστοιχα). 

Ποσοστό 10,1% ηλικίας 15-16 ετών και 23,6% ηλικίας 17-18 ετών έχουν κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. Δύο στους πέντε μαθητές άνω των 18 ετών (40,6%) 

αναφέρουν χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Ποσοστό 12,1% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση 
κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 6,0% αναφέρουν χρήση περισσότερες 

από 3 φορές στη ζωή τους. 

Φύλο: Τα ποσοστά των αγοριών δεν στη χρήση κάνναβης δεν διαφέρουν σημαντικά από 

εκείνα των κοριτσιών (για παράδειγμα, 6,7 % και 5,0%,αντίστοιχα, για χρήση κάνναβης 

τουλάχιστον τρεις σε ολόκληρη τη ζωή τους). 

Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 17-18 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη 

ζωή τους σε ποσοστό 18,0 %, οι μαθητές ηλικίας 15-16 ετών σε ποσοστό 6,9% και εκείνοι 
ηλικίας 13-14 ετών σε ποσοστό3,2%. Για χρήση κάνναβης τουλάχιστον 3 φορές σε ολόκληρη 

της ζωή τους, τα ποσοστά για τις παραπάνω ηλικιακές ομάδες είναι 10,1%, 2,4% και 0,9%, 

αντίστοιχα.  

Σχεδόν ένας στους τρεις μαθητές άνω των 18 ετών (29,3%) αναφέρει χρήση κάνναβης 

τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους και ένας στους έξι (16,6%) τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή 

του. 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον μία φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 

την έρευνα, έκαναν χρήση κάνναβης ποσοστό 5,7% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 14,4% 

εκείνων ηλικίας 17-18 ετών. Τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα χρήση κάνναβης 
αναφέρουν ποσοστό 4,4% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 10,8% των μαθητών ηλικίας 

17-18 ετών.  

Ένας στους 8 μαθητές άνω των 18 ετών (12,7%) αναφέρει χρήση κάνναβης τον τελευταίο 

χρόνο πριν από την έρευνα και ποσοστό 9,9% χρήση κάνναβης τον τελευταίο μήνα πριν από 

την έρευνα. 

 

Έκσταση 

Ποσοστό 4,4% των μαθητών όλων των ηλικιών έχουν κάνει χρήση της ουσίας έκσταση, τα 

αγόρια σε ποσοστό 5,7% και τα κορίτσια σε ποσοστό 2,5%. 
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Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 10 μαθητές όλων των ηλικιών (9,9%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. 
κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε ποσοστό 9,1% και τα 

κορίτσια σε ποσοστό 11,0%. Οι μαθητές 13-14 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών 

σε ποσοστό 6,0%, εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών σε ποσοστό 11,5%, και εκείνοι ηλικίας 17-18 

ετών σε ποσοστό 13,0%. Οι μαθητές ηλικίας άνω των 18 ετών αναφέρουν χρήση 

εισπνεόμενων ουσιών σε ποσοστό 8,3%. 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

Ποσοστό 8,7% των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 
γιατρού (το 3,2% ηλικίας 13-14 ετών, το 10,8% ηλικίας 15-16 ετών και το 9,5% ηλικίας 17-18 

ετών). Οι μαθητές ηλικίας άνω των 18 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών σε 

ποσοστό 13,8%. Τα αγόρια αναφέρουν χρήση ηρεμιστικών/ υπνωτικών σε ποσοστό 7,2% και 

τα κορίτσια σε ποσοστό 10,9%.  

 

Σύγκριση του Ν. Ροδόπης με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης και με το εθνικό δείγμα 

 

Συγκριτικά με τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης τα ποσοστά 

του Ν. Ροδόπης για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών δεν διαφέρουν σημαντικά (Χάρτες 1-

16).  

 

Τα ποσοστά για τη χρήση των περισσότερων εξαρτησιογόνων ουσιών από τους εφήβους στο 

Ν. Ροδόπης παρουσιάζουν αποκλίσεις από εκείνα του εθνικού δείγματος, ειδικότερα όσον 

αφορά το κάπνισμα και τη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (Χάρτες 1-16 και Γράφημα 

Β40). Οποιεσδήποτε τυχόν συγκρίσεις, όμως, θα πρέπει να γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή αφού 

το ποσοστό μαθητών άνω των 18 ετών που συμμετείχαν στην έρευνα στο Ν. Ροδόπης είναι 

σημαντικά υψηλότερο (14,2%) από το αντίστοιχο του εθνικού δείγματος (3,8%).  

 

Συγκρίνοντας, ωστόσο, ξεχωριστά τα ποσοστά των τριών άλλων ηλικιακών ομάδων του Ν. 

Ροδόπης με τα αντίστοιχα του εθνικού δείγματος παρατηρείται ότι οι έφηβοι ηλικίας 13-14 

ετών και κυρίως εκείνοι ηλικίας 17-18 ετών έχουν μεταξύ των υψηλότερων ποσοστών στη 
χώρα μεταξύ των συνομηλίκων τους στο κάπνισμα.  
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Γράφημα Β40: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Ροδόπης σε σύγκριση με το εθνικό 

δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%) 
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Ηρεμιστικά ή υπνωτικά (χωρίς τη σύσταση γιατρού),
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Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

* Περιλαμβάνονται οι ουσίες: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κράκ, αμφεταμίνες, LSD ή άλλα παραισθησιογόνα,"μαγικά 

μανιτάρια", GHB, και ηρωίνη

Ν. Ροδόπης

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΣΑΜΟΥ 
 

Στο Ν. Σάμου  συμμετείχε στην 

έρευνα ESPAD του 2011τυχαίο 

δείγμα 16 σχολικών μονάδων από 
όλον το νομό: 8 Γυμνάσια και 8 

Λύκεια/ΕΠΑΛ. Ένα (1) σχολείο 

(6,3%) αρνήθηκε τη συμμετοχή. Το 

σχολείο αυτό αντικαταστάθηκε με 

άλλο σχολείο του νομού το οποίο 

είχε τυχαία επιλεγεί κατά τη 

δειγματοληψία ως αντικατάσταση. 

666 μαθητές συμμετείχαν στην 

έρευνα (ποσοστό συμμετοχής 

84,9%): 380 αγόρια (57,1%) και 286 
κορίτσια (42,9%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 16 

ερωτηματολογίων ως άκυρων 

(2,2%), εξαιτίας κυρίως του 

μεγάλου ποσοστού ασυμπλήρωτων 

ερωτήσεων και συστηματικών 

ασυνεπειών. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 650 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Σάμου. Τα στοιχεία 

για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β41 μαζί με τα αντίστοιχα 

του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 5 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (24,2%) κάπνισε τον τελευταίο 

μήνα πριν από την έρευνα. Ένας στους 6 μαθητές (17,4%) είναι συστηματικός καπνιστής 

(καπνίζει καθημερινά), ενώ βαρύς καπνιστής (καπνίζει τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την 

ημέρα) είναι ο 1 στους 14 (7,3%). 
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Φύλο: Τον τελευταίο μήνα κάπνισαν το 23,2% των αγοριών και το 25,4% των κοριτσιών, ενώ 

καθημερινά καπνίζουν το 17,8% και το 16,9% αντίστοιχα. Βαριά καπνίζουν το 7,8% των 

αγοριών και το 6,7% των κοριτσιών. 

 

Ηλικία: Έχουν καπνίσει τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα το 4,5% των εφήβων ηλικίας 
13-14 ετών, 1 στους 5 ηλικίας 15-16 ετών (22,4%) και 2 στους 5 ηλικίας 17-18 ετών (39,9%). 

Καθημερινά καπνίζουν το 3% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, 1 στους 6 ηλικίας 15-16 ετών 

(16%) και σχεδόν 1 στους 3 ηλικίας 17-18 ετών (30,3%) (στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων στις δύο προαναφερθείσες συμπεριφορές). Καπνίζουν 

τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα ποσοστό 1% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, 

4,1% ηλικίας 15-16 ετών και 14,6% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο 

μεταξύ των 17-18 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). 

 

 

Οινοπνευματώδη  

Σύνολο: Δύο στους 3 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (66,6%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα και περίπου ο 1 στους 8 

(12,5%) τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο εκείνο μήνα. Ένας στους 6 μαθητές (17,1%) 

αναφέρουν ότι έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους. Περισσότεροι από τους 

μισούς μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (56,2%) ήπιαν 5 ή περισσότερα ποτά στη σειρά 

τουλάχιστον 1 φορά το μήνα πριν από την έρευνα (υπερβολική χρήση). 

 

Φύλο: Συγκριτικά με τα κορίτσια, σημαντικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά των αγοριών σε 

όλες τις συμπεριφορές που σχετίζονται με την κατανάλωση οινοπνευματωδών. 

Αναλυτικότερα, η πλειονότητα των αγοριών (70,1%) και των κοριτσιών (62,1%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα, και το ίδιο διάστημα ήπιαν 

τουλάχιστον 10 φορές το 15,1% των αγοριών και το 9,2% των κοριτσιών. Έχουν μεθύσει 

τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους το 20,7% των αγοριών και το 12,4% των κοριτσιών. 

Τουλάχιστον 1 φορά μέσα στον τελευταίο μήνα έκαναν υπερβολική κατανάλωση 

οινοπνευματωδών 3 στα 5 αγόρια ηλικίας 15-19 ετών (62,7%) και σχεδόν τα μισά κορίτσια 

αντίστοιχων ηλικιών (48,5%). 

 

Ηλικία:  Ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα οι 2 

στους 5 μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (40,7%) και η πλειονότητα των μαθητών των άλλων δύο 

ηλικιακών ομάδων (69,2% ηλικίας 15-16 ετών και 86,9% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων). Σε ποσοστό 5,2% οι έφηβοι 

ηλικίας 13-14 ετών, 13,8% ηλικίας 15-16 ετών και 17,2% ηλικίας 17-18 ετών ήπιαν 

οινοπνευματώδη τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα (στατιστικά 

σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). Έχουν 

μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους 1 στους 20 μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (5,1%), 
σχεδόν 1 στους 7 ηλικίας 15-16 ετών (14,4%) και 1 στους 4 ηλικίας 17-18 ετών (27,8%) 

(στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων). Έκαναν υπερβολική 

κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα το 47,3% των εφήβων 

ηλικίας 15-16 ετών και οι 3 στους 5 ηλικίας 17-18 ετών (63,3%) (στατιστικά σημαντική 

διαφορά). 
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Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Το 2,5% των μαθητών 13-14 ετών αναφέρει χρήση οποιασδήποτε 

παράνομης ουσίας (κάνναβης ή/και έκσταση) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους (το 2,5% και 

των δύο φύλων). 

 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 11 μαθητές ηλικίας άνω των 14 ετών (9,9%) έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης, αμφεταμίνες, κρακ, έκσταση, 
LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του, με σημαντικά υψηλότερα 

ποσοστά αγοριών (13% έναντι 6,3% των κοριτσιών) και μαθητών ηλικίας 17-18 ετών (13,1% 

ηλικίας 17-18 ετών έναντι 5,5% εκείνων 15-16 ετών).  

 

 

Κάνναβη 

 

Σύνολο: Το 6,8% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση κάνναβης 

τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους, και τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει χρήση κάνναβης το 

3,2%. 

 

Φύλο: Το 8,4% των αγοριών και το 4,5% των κοριτσιών έχουν κάνει χρήση κάνναβης 

τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους, και τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους έχουν κάνει 

περισσότερα αγόρια (4,4%) από κορίτσια (1,7%) (στατιστικά σημαντική διαφορά). 

 

Ηλικία: Τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους έχουν κάνει χρήση κάνναβης το 2% των εφήβων 

ηλικίας 13-14 ετών, το 5,1%  ηλικίας 15-16 ετών και το 11,6% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά 
σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 ετών και 17-18 ετών). Τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή 

τους έχουν κάνει χρήση κάνναβης το 1,5% εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, 1,4% ηλικίας 15-16 

ετών και το 5% εκείνων ηλικίας 17-18 ετών. 

 

Πρόσφατη χρήση κάνναβης (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο 

πριν από την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 3,8% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και το 

8,5% ηλικίας 17-18 ετών, ενώ αντίστοιχα τον τελευταίο μήνα το 0,9% και το 4,5 Δε διαφέρουν 

σημαντικά τα δύο φύλα στην πρόσφατη χρήση κάνναβης ( ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο: 9,1% 

των αγοριών και 3,9% των κοριτσιών, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα: 4,1% και 2% αντίστοιχα). 

 

 

Έκσταση 

Ποσοστό 1,4% των εφήβων που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση της ουσίας 

έκσταση τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους  (1,9% των αγοριών και 0,7% των κοριτσιών). 



 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 
336 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

 

Ένας στους 11 μαθητές του συνόλου των συμμετεχόντων (9,9%) έχει κάνει χρήση 

εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του. Με την ηλικία 

αυξάνονται σημαντικά τα ποσοστά των μαθητών που ανέφεραν χρήση εισπνεόμενων ουσιών 

και συγκεκριμένα το 2,6% ηλικίας 13-14 ετών, το 12,1% ηλικίας 15-16 ετών και το 12,6% 

ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 ετών και των άλλων 

ηλικιακών ομάδων). Παρόμοια ποσοστά αγοριών (10,7%) και κοριτσιών (8,9%) αναφέρουν 
αυτή τη συμπεριφορά.  

 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

 

Ποσοστό 4,3% του συνόλου των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς 

τη σύσταση γιατρού τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (0,5% ηλικίας 13-14 ετών, 4,7% ηλικίας 

15-16 ετών και 7% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 
ετών και 17-18 ετών). Δε διαφέρουν σημαντικά τα δύο φύλα σε αυτή τη συμπεριφορά (3% των 

αγοριών και 6% των κοριτσιών).  

 

 

Σύγκριση του Ν. Σάμου με τους άλλους νομούς της περιφέρειας Β. 
Αιγαίου και με το εθνικό δείγμα 

 

Σε επίπεδο περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τα ποσοστά των μαθητών του Ν. Σάμου δε 

διαφέρουν σημαντικά σε καμία από τις συμπεριφορές που σχετίζονται με τη χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών από τα αντίστοιχα των νομών Λέσβου και Χίου(Χάρτες 1-16). 

Συγκριτικά με το εθνικό δείγμα, στο Ν. Σάμου καταγράφονται υψηλότερα ποσοστά μαθητών 

που κάπνισαν (≥1 φορά τον τελευταίο μήνα), κατανάλωσαν οινοπνευματώδη ποτά (≥1 φορά 

τον τελευταίο μήνα) και έκαναν υπερβολική χρήση αλκοόλ. Επίσης, περισσότεροι μαθητές στο 

Ν. Σάμου συγκριτικά με το σύνολο των μαθητών της χώρας έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 

φορές στη ζωή τους  (Γράφημα Β41 και Χάρτες 1-16). Αντίθετα, χαμηλότερα είναι τα ποσοστά 

των μαθητών 15-19 ετών στο Ν. Σάμου που έκαναν χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας, 

όπως επίσης και εκείνων που έκαναν πρόσφατα χρήση κάνναβης (≥1 φορά τον τελευταίο 

χρόνο) (Γράφημα Β41 και Χάρτες 1-16). Τέλος, τα ποσοστά του Ν. Σάμου κυμαίνονται στα ίδια 

επίπεδα με τα αντίστοιχα ποσοστά του εθνικού δείγματος σε σχέση με τη χρήση εισπνεόμενων 

ουσιών, ηρεμιστικών/υπνωτικών και έκσταση (Γράφημα Β41 και Χάρτες 1-16). 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Ν. Σάμου κατατάσσεται: στη 2η θέση με το υψηλότερο ποσοστό της 

χώρας στην υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών στους μαθητές 15-19 ετών, στην 5η 

θέση αναφορικά με το κάπνισμα (≥1 φορά το μήνα, καθημερινά) και στην 8η υψηλότερη θέση 

στη μέθη (≥3 φορές στη ζωή). Εντούτοις, ο νομός αυτός βρίσκεται στην τελευταία θέση με το 

χαμηλότερο ποσοστό της χώρας στη χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 

γιατρού και στην 7η θέση στη χρήση έκσταση. 
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Γράφημα Β41: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Σάμου σε σύγκριση με το εθνικό 
δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%)
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*Περιλαμβάνονται: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, LSD, μαγικά μανιτάρια, ηρωίνη, GHB
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Ν. ΣΕΡΡΩΝ 
 

Στο Ν. Σερρών  συμμετείχε στην 

έρευνα ESPAD του 2011τυχαίο δείγμα 

13 σχολικών μονάδων από όλον το 
νομό: 6 Γυμνάσια και 7 Λύκεια/ΕΠΑΛ. 

Τέσσερα (4) σχολεία (30,8%) 

αρνήθηκαν τη συμμετοχή. Τα σχολεία 

αυτά αντικαταστάθηκαν με άλλα 

σχολεία του νομού τα οποία είχαν 

επιλεγεί  με τυχαίο τρόπο  κατά τη 

δειγματοληψία ως σχολεία για 

αντικαταστάσεις. 

684 μαθητές συμμετείχαν στην 

έρευνα (ποσοστό συμμετοχής 83,3%): 
315 αγόρια (46,1%) και 369 κορίτσια 

(53,9%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 22 

ερωτηματολογίων ως άκυρων (2,9%), 

εξαιτίας κυρίως του μεγάλου 

ποσοστού ασυμπλήρωτων ερωτήσεων 

και συστηματικών ασυνεπειών. Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 
662 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Σερρών. Τα στοιχεία 

για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β42 Μαζί με τα αντίστοιχα 

του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Σχεδόν 1 στους 5 μαθητές (19,4%) που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφερε ότι κάπνισε 

τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Ένας στους 8 μαθητές (12,5%) είναι συστηματικός 

καπνιστής (καπνίζει καθημερινά), και το 5,7% καπνίζουν βαριά (τουλάχιστον μισό πακέτο 

τσιγάρα την ημέρα). 
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Φύλο: Τον τελευταίο μήνα κάπνισαν το 17,4% των αγοριών και το 21% των κοριτσιών, ενώ 

καθημερινά καπνίζουν το 10,9% και το 13,9% αντίστοιχα. Βαριά καπνίζουν το 4,8% των 

αγοριών και το 6,4% των κοριτσιών.  

 

Ηλικία: Έχουν καπνίσει τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα 4% των εφήβων ηλικίας 13-14 
ετών, 18,5% ηλικίας 15-16 ετών και το 33% ηλικίας 17-18 ετών. Καθημερινά καπνίζουν το 2,3% 

των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, το 12% ηλικίας 15-16 ετών και το 21,6% ηλικίας 17-18 ετών 

(στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων στις δύο 

προαναφερθείσες συμπεριφορές). Καπνίζουν τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα το 

1,1% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 5,3% ηλικίας 15-16 ετών και το 9,3% ηλικίας 17-18 

ετών (στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 ετών και 17-18 ετών). 

 

 

Οινοπνευματώδη 

Σύνολο: Η πλειονότητα των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα (68%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα και 1 στους 7 (15,5%) ήπιε 

τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα. Το 18,2% των μαθητών που συμμετείχαν στην 

έρευνα έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. Οι μισοί μαθητές ηλικίας 15-19 ετών 

(50,6%) ήπιαν 5 ή περισσότερα ποτά στη σειρά τουλάχιστον 1 φορά το μήνα πριν από την 

έρευνα (υπερβολική χρήση). 

 

Φύλο:  Η πλειονότητα των αγοριών (65,8%) και των κοριτσιών (69,9%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα, και το ίδιο διάστημα 

τουλάχιστον 10 φορές ήπιαν το 14,8% των αγοριών και το 16,1% των κοριτσιών. Έχουν 

μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους το 18,8% των αγοριών και το 17,7% των κοριτσιών. 

Τουλάχιστον 1 φορά μέσα στον τελευταίο μήνα έκαναν υπερβολική κατανάλωση 

οινοπνευματωδών περισσότερα από τα μισά αγόρια ηλικίας 15-19 ετών (57,2%) και το 45,8% 

των κοριτσιών αντίστοιχων ηλικιών (στατιστικά σημαντική διαφορά). 

 

Ηλικία:  Ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα 1 

στους 3 εφήβους ηλικίας 13-14 ετών (37,2%) και η πλειονότητα των μαθητών των άλλων δύο 

ηλικιακών ομάδων (76,9% ηλικίας 15-16 ετών και 87,3% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά 
σημαντικές διαφορές μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων). Τουλάχιστον 10 φορές τον 

τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό το 2,9% των 

εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 16,5% ηλικίας 15-16 ετών και το 25,3% ηλικίας 17-18 ετών 

(στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 13-14 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). 

Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους το 4,6% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, το 

18,5% ηλικίας 15-16 ετών και το 29,3% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά σημαντικές διαφορές 

μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων). Έκαναν υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών 

τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα οι μισοί έφηβοι ηλικίας 15-16 ετών (49,3%) και 

παρόμοιο ποσοστό ηλικίας 17-18 ετών (52,2%). 
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Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Το 2,8% των μαθητών 13-14 ετών έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε 

παράνομης ουσίας (κάνναβη ή/και έκσταση) έστω και 1 φορά στη ζωή τους (4,4% των αγοριών 

και 1,2% των κοριτσιών). 

 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 10 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (10,9%) έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης, αμφεταμίνες, κρακ, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια ή GHB) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (8,8% ηλικίας 15-16 ετών, 
11,5% ηλικίας 17-18 ετών). Σημαντικά υψηλότερο είναι το ποσοστό των αγοριών (15,6%) από 

ό,τι των κοριτσιών (7,4%) που αναφέρουν χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. 

 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 6,1% του συνόλου 

των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα, και  τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει στη ζωή 
τους το 3,3% του συνόλου των μαθητών.  

 

Φύλο: Το 7,8% των αγοριών και το 4,6% των κοριτσιών έχουν κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή 

τους έστω και 1 φορά και τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει το 4,4% και το 2,4% αντίστοιχα. 

 

Ηλικία: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 2,9% των μαθητών 

ηλικίας 13-14 ετών, 5% ηλικίας 15-16 ετών και 8,2% ηλικίας 17-18 ετών. Τουλάχιστον 3 φορές 

έχουν κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή τους το 2,3% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 1,9% 

ηλικίας 15-16 ετών και το 4,7% ηλικίας 17-18 ετών. 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 

την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 5,2% των μαθητών ηλικίας άνω των 14 ετών (2,8% 

ηλικίας 15-16 ετών και 6,4% ηλικίας 17-18 ετών). Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα πριν 

από την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 3% των μαθητών άνω των 14 ετών (2% ηλικίας 15-

16 ετών και 3,9% ηλικίας 17-18 ετών). Όσον αφορά την πρόσφατη χρήση κάνναβης στα δύο 

φύλα, σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αγοριών (7,8%) από κοριτσιών (3,3%) έκαναν χρήση 

τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο, ενώ παρόμοια είναι τα ποσοστά τους στη χρήση 

τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα (4,6% των αγοριών και 1,9% των κοριτσιών). 

 

 

Έκσταση 

Σε ποσοστό 1,7% οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν χρήση της ουσίας 

έκσταση τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους , με σημαντικά υψηλότερο το ποσοστό των 

αγοριών (3,2% των αγοριών έναντι 0,6% των κοριτσιών). 
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Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

 

Ένας στους 9 μαθητές (11,5%) που συμμετείχαν στην έρευνα έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων 

ουσιών (π.χ. κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (8% ηλικίας 13-14 ετών, 15,6% 

ηλικίας 15-16 ετών και 9,7% ηλικίας 17-18 ετών). Το 12,2% των αγοριών και το 10,8% των  

κοριτσιών ανέφεραν χρήση εισπνεόμενων ουσιών. 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

 

Ποσοστό 10,1% του συνόλου των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς 

τη σύσταση γιατρού τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους, με σημαντικά υψηλότερο το ποσοστό 

των μαθητών 17-18 ετών από εκείνων ηλικίας 13-14 ετών (4% ηλικίας 13-14 ετών, 8,7% 

ηλικίας 15-16 ετών και 15,5% ηλικίας 17-18 ετών). Το 9,5% των αγοριών και το 10,6% των 

κοριτσιών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού. 

 

 

Σύγκριση του Ν. Σερρών με τους άλλους νομούς της Κεντρικής 
Μακεδονίας και με το εθνικό δείγμα 

 

Σε επίπεδο περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο Ν. Σερρών δεν παρουσιάζει σημαντικές 

διαφορές από τους νομούς Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας και Χαλκιδικής 

αναφορικά με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Χάρτες 1-16). Εξαίρεση αποτελούν τα 

σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά του νομού αυτού από το νομό Θεσσαλονίκης αναφορικά με 

τη χρήση κάνναβης (≥1 φορά στη ζωή) και την πρόσφατη χρήση κάνναβης στους μαθητές 15-

19 ετών (≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο). 

Συγκριτικά με το εθνικό δείγμα, ο Ν. Σερρών βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο στην πλειονότητα 

των συμπεριφορών που σχετίζονται με χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Γράφημα Β42 και 
Χάρτες 1-16). Ωστόσο, υψηλότερα είναι τα ποσοστά των μαθητών στο νομό αυτό συγκριτικά 

με τα αντίστοιχα του συνόλου των μαθητών της χώρας που πίνουν οινοπνευματώδη (≥1 φορά 

τον τελευταίο μήνα, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα), μεθούν (≥3 φορές στη ζωή), και στις 

ηλικίες των 15-19 ετών που κάνουν υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών (≥5 ποτά στη 

σειρά τον τελευταίο μήνα), ενώ χαμηλότερα είναι τα ποσοστά τους στη χρήση κάνναβης (≥1 

φορά στη ζωή) και στις ηλικίες 15-19 ετών στην πρόσφατη χρήση κάνναβης (≥1 φορά τον 

τελευταίο χρόνο) και στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (Γράφημα Β41 και Χάρτες 1-

16).  

Το 3ο υψηλότερο ποσοστό χρήσης ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού της 

χώρας καταγράφεται στο Ν. Σερρών. Επιπλέον, ο νομός αυτός κατατάσσεται στην 4η θέση με 
τα υψηλότερα ποσοστά μαθητών που καταναλώνουν συχνά οινοπνευματώδη (≥1 φορά τον 

τελευταίο μήνα, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα), στην 5η υψηλότερη θέση αναφορικά με τη 

μέθη (≥3 φορές στη ζωή τους) και στην 7η θέση στην υπερβολική κατανάλωση 

οινοπνευματωδών στις ηλικίες 15-19 ετών. Αντιθέτως, ο Ν. Σερρών συγκαταλέγεται μεταξύ 



 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 
343 

των 7 νομών με τα χαμηλότερα ποσοστά μαθητών ηλικίας 15-19 ετών που έχουν κάνει χρήση 

κάνναβης πρόσφατα (≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα). 

 

 

 

Γράφημα Β42: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Σερρών σε σύγκριση με το εθνικό 
δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%)
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≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

*Περιλαμβάνονται: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, LSD, μαγικά μανιτάρια, ηρωίνη, GHB

Ν. Σερρών

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
 

Στο Ν. Τρικάλων  συμμετείχε στην 

έρευνα ESPAD του 2011τυχαίο 

δείγμα 12 σχολικών μονάδων από 
όλον το νομό: 6 Γυμνάσια και 6 

Λύκεια/ΕΠΑΛ. Κανένα σχολείο δεν 

αρνήθηκε τη συμμετοχή στην 

έρευνα. 

700 μαθητές συμμετείχαν στην 

έρευνα (ποσοστό συμμετοχής 

94,7%): 342 αγόρια (48,9%) και 358 

κορίτσια (51,1%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 
οδήγησε στον αποκλεισμό 11 

ερωτηματολογίων ως άκυρων 

(1,5%), εξαιτίας κυρίως του μεγάλου 

ποσοστού ασυμπλήρωτων 

ερωτήσεων και συστηματικών 

ασυνεπειών. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας βασίστηκαν τελικά στα 

στοιχεία 689 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα 
αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση καπνού, οινοπνευματωδών και 

παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Τρικάλων. Τα στοιχεία για το σύνολο των μαθητών 

του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β43 μαζί με τα αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ 

μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα 

Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 5 μαθητές (18,8%) που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρει ότι κάπνισε 

(≥1 φορά) τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει 
καθημερινά) είναι 1 στους 8 (12,3%), ενώ ένας στους 20 (5,2%) είναι βαρύς καπνιστής, 

καπνίζει δηλαδή τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα. 

Φύλο: Αγόρια και κορίτσια καπνίζουν σε παρόμοια ποσοστά, ανεξαρτήτως της συχνότητας του 
καπνίσματος (για παράδειγμα, 18,6% και 19,0%, αντίστοιχα, για κάπνισμα ≥1 φορά τον 

τελευταίο μήνα).  

Ηλικία:  Ένας στους 11 μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (8,8%), ένας στους 7 ηλικίας 15-16 ετών 

(14,1%) και ένας στους τρεις ηλικίας 17-18 (32,8%) ετών καπνίζει. Ποσοστό 5,1% των μαθητών 

ηλικίας 13-14 ετών καπνίζουν συστηματικά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους μεγαλύτερους 
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μαθητές ανέρχεται σε 7,5% και 23,8% για τους μαθητές 15-16 ετών και 17-18 ετών, αντίστοιχα. 

Ποσοστό 1,9% των 13χρονων και 14χρονων και 2,5% των 15χρονων και 16χρονων καπνίζουν 

βαριά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 17χρονους και 18χρονους μαθητές ανέρχεται στο 

10,9% (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ των μαθητών 17-18 ετών και των 

μικρότερων, ανεξαρτήτως βαρύτητας του καπνίσματος). 

 

 

Οινοπνευματώδη ποτά 

Σύνολο: Δύο στους τρεις μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (65,0%) πίνουν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ένας στους 8 (12,9%) τουλάχιστον 

10 φορές το μήνα. Ένας στους δύο μαθητές (48,1%) άνω των 14 ετών ήπιε τουλάχιστον 5 ποτά 

στη σειρά τουλάχιστον μία φορά το μήνα πριν από την έρευνα, ενώ ένας στους 8 μαθητές 

όλων των ηλικιών (13,1%) έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. 

Φύλο: Αγόρια και κορίτσια δεν διαφέρουν σημαντικά στην κατανάλωση οινοπνευματωδών 
ποτών (για παράδειγμα, 67,2% και 62,9%, αντίστοιχα, για κατανάλωση οινοπνευματωδών 

ποτών ≥1 φορές τον τελευταίο μήνα και 47,6% και 48,5% για κατανάλωση τουλάχιστον 5 

ποτών στη σειρά) ενώ διαφορές μεταξύ των δύο φύλων δεν παρατηρούνται ούτε όσον αφορά 

τη μέθη.  

Ηλικία: Δύο στους πέντε μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (40,5%), δύο στους τρεις ηλικίας 15-16 

ετών (67,4%) και τέσσερις στους πέντε ηλικίας 17-18 ετών (84,8%) πίνουν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τα ποσοστά για κατανάλωση 

οινοπνευματωδών ποτών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα για τις 3 ηλικιακές ομάδες 
ανέρχονται στο 7,4%, 11,3% και 20,0%, αντίστοιχα (στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

και των τριών ηλικιακών ομάδων). 

 

Ένας στους δύο μαθητές ηλικίας 15-16 ετών (46,0%) και ηλικίας 17-18 ετών (50,5%) πίνει 

τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. Ποσοστό 4,2% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, 10,9% των 

μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 22,9% των μαθητών ηλικίας 17-18 ετών έχουν μεθύσει 

τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους (στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των μαθητών 17-

18 ετών και των μικρότερων). 

 

 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ένας στους 36 μαθητές (2,8%) ηλικίας 13-14 έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη ή/και έκσταση) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή 

του, χωρίς να παρατηρούνται διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 12 μαθητές (8,3%) ηλικίας 15-16 ετών και ένας στους εννέα 

ηλικίας 17-18 ετών(11,0%) έχει κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη, 
ηρωίνη, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, έκσταση, LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον μία 

φορά στη ζωή του, χωρίς να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. 
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Κάνναβη 

Σύνολο: Ποσοστό 5,5% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση 
κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 2,5% αναφέρουν χρήση περισσότερες 

από 3 φορές στη ζωή τους. 

Φύλο: Υψηλότερο ποσοστό αγοριών από ό,τι κοριτσιών (9,3% και 2,0%, αντίστοιχα) 

αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. 

Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 13-14 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη 

ζωή τους σε ποσοστό 1,9% και χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 0,9%. Οι μαθητές 

ηλικίας 15-16 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε 

ποσοστό 4,2% και χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 1,7% ενώ εκείνοι ηλικίας 17-18 

ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους σε ποσοστό 10,2% και 

χρήση τουλάχιστον 3 φορές σε ποσοστό 4,9% (στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

μαθητών 17-18ετών και των μικρότερων) 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 

την έρευνα, έκαναν χρήση κάνναβης ποσοστό 2,6% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 7,5% 

εκείνων ηλικίας 17-18 ετών. Για χρήση κάνναβης τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα, τα 

αντίστοιχα ποσοστά είναι 2,1% και 1,6%. Τα αγόρια αναφέρουν σε υψηλότερο ποσοστό 

συγκριτικά με τα κορίτσια πρόσφατη χρήση κάνναβης (9,3% και 1,3%, αντίστοιχα, για χρήση 

τον τελευταίο χρόνο πριν από την έρευνα).  

 

Έκσταση 

Ποσοστό 1,6% των μαθητών όλων των ηλικιών έχουν κάνει χρήση της ουσίας έκσταση, αγόρια 

και κορίτσια σε παρόμοια ποσοστά, κυρίως μαθητές ηλικίας 15-18 ετών.  

 

 

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 8 μαθητές όλων των ηλικιών (12,2%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. 

κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, αγόρια και κορίτσια σε παρόμοια ποσοστά 

(13,8% και 10,6%, αντίστοιχα). Οι μαθητές 13-14ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών 

σε ποσοστό 5,6%, εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών σε ποσοστό και εκείνοι ηλικίας 17-18 ετών σε 

ποσοστό 16,4%. 

 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά:  

Ποσοστό 7,5% των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 

γιατρού (το 3,2% ηλικίας 13-14 ετών, το 8,8% ηλικίας 15-16 ετών και το 10,2% ηλικίας 17-18 

ετών). Δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στη χρήση ηρεμιστικών/ υπνωτικών.  
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Σύγκριση του Ν. Τρικάλων με την περιφέρεια Θεσσαλίας και με το 
εθνικό δείγμα 

 

Συγκριτικά με τους υπόλοιπους νομούς της Θεσσαλίας τα ποσοστά του Ν. Τρικάλων για τη 
χρήση όλων των εξαρτησιογόνων ουσιών είναι παρόμοια με εκείνα των υπόλοιπων νομών της 

περιφέρειας (Χάρτες 1-16). 

 

Συγκριτικά με το σύνολο της χώρας, οι μαθητές στο Ν. Τρικάλων αναφέρουν ότι κάνουν χρήση 

κάνναβης σε χαμηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τους μαθητές στο σύνολο της χώρας. Όσον 

αφορά τη χρήση των υπόλοιπων εξαρτησιογόνων ουσιών τα ποσοστά του Ν. Τρικάλων 

βρίσκονται κοντά σε εκείνα του συνόλου της χώρας, με εξαίρεση την κατανάλωση 
οινοπνευματωδών ποτών τουλάχιστον μία φορά το μήνα και την υπερβολική κατανάλωση 

αλκοόλ (≥5 ποτά στη σειρά) την οποία οι έφηβοι στο Ν. Τρικάλων αναφέρουν σε συγκριτικά 

υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με τους εφήβους στο σύνολο της χώρας (Γράφημα Β43 και 

Χάρτες 1-16). 

 

Παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά χρήσης όλων των εξαρτησιογόνων ουσιών από τους μαθητές 

στο Ν. Τρικάλων βρίσκονται χαμηλότερα ή κοντά σε εκείνα των μαθητών του συνόλου της 

χώρας, φαίνεται ότι οι μαθητές ηλικίας 13-14 ετών καπνίζουν και πίνουν σε υψηλότερα 

ποσοστά συγκριτικά με τους συνομηλίκους τους στην υπόλοιπη χώρα. Μάλιστα, το ποσοστό 

στο Ν. Τρικάλων για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών περισσότερες από 10 φορές το 
μήνα μεταξύ των μαθητών 13-14 ετών είναι το υψηλότερο στη χώρα. Επιπλέον, το ποσοστό 

των κοριτσιών στο Ν. Τρικάλων που αναφέρουν υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών 

ποτών (≥5 ποτά στη σειρά) είναι μεταξύ των τριών υψηλότερων στη χώρα. 
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Γράφημα Β43 : Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Τρικάλων σε σύγκριση με το εθνικό 

δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%) 
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Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
 

Στο Ν. Φθιώτιδας  συμμετείχε στην έρευνα 

ESPAD του 2011τυχαίο δείγμα 13 σχολικών 

μονάδων από όλον το νομό: 7 Γυμνάσια και 6 
Λύκεια/ΕΠΑΛ. Κανένα σχολείο δεν αρνήθηκε 

τη συμμετοχή στην έρευνα. 

643 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα 

(ποσοστό συμμετοχής 83,2%): 301 αγόρια 

(46,8%) και 342 κορίτσια (53,2%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων οδήγησε στον αποκλεισμό 

14 ερωτηματολογίων ως άκυρων (1,9%), 

εξαιτίας κυρίως του μεγάλου ποσοστού 

ασυμπλήρωτων ερωτήσεων και συστηματικών 
ασυνεπειών. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 629 

ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα 

των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων 

ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Φθιώτιδας. Τα στοιχεία για το σύνολο των μαθητών του νομού 

παρατίθενται στο Γράφημα Β44 μαζί με τα αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα 

αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα 

Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 7 μαθητές (14,6%) που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφερε ότι κάπνισε τον 

τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Ένας στους 10 μαθητές (10,3%) είναι συστηματικός 

καπνιστής (καπνίζει καθημερινά), και το 4,1% καπνίζουν βαριά (τουλάχιστον μισό πακέτο 

τσιγάρα την ημέρα). 

 

Φύλο: Τον τελευταίο μήνα κάπνισαν το 15,9% των αγοριών και το 13,5% των κοριτσιών, ενώ 

καθημερινά καπνίζουν το 12% και το 8,9% αντίστοιχα. Βαριά καπνίζουν το 4,9% των αγοριών 

και το 3,4% των κοριτσιών. 

 

Ηλικία: Έχουν καπνίσει τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα 2% των εφήβων ηλικίας 13-14 

ετών, το 13,6% ηλικίας 15-16 ετών και σχεδόν 1 στους 4 ηλικίας 17-18 ετών (24,5%). 

Καθημερινά καπνίζουν το 1% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, το 8,4% ηλικίας 15-16 ετών και 
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1 στους 6 εφήβους 17-18 ετών (18,5%) (στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ όλων των 

ηλικιακών ομάδων στις δύο προαναφερθείσες συμπεριφορές). Καπνίζουν τουλάχιστον μισό 

πακέτο τσιγάρα την ημέρα το 3,1% των εφήβων ηλικίας 15-16 ετών, το 8,2% ηλικίας 17-18 

ετών και κανένας ηλικίας 13-14 ετών. 

 

Οινοπνευματώδη 

Σύνολο: Η πλειονότητα των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα (61,7%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα και 1 στους 10 (9,9%) ήπιε 

τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα. Ποσοστό 8,9% των μαθητών που συμμετείχαν στην 

έρευνα έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους. Το 44,3% των μαθητών ηλικίας 15-

19 ετών ήπιαν 5 ή περισσότερα ποτά στη σειρά τουλάχιστον 1 φορά το μήνα πριν από την 

έρευνα (υπερβολική χρήση). 

 

Φύλο: Σημαντικές διαφορές καταγράφονται μεταξύ των δύο φύλων στην κατανάλωση 

οινοπνευματωδών και τη μέθη. Αναλυτικότερα, το 67% των αγοριών και το 57,1% των 

κοριτσιών ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα, και το ίδιο διάστημα 

τουλάχιστον 10 φορές ήπιαν το 12,9% των αγοριών και το 7,3% των κοριτσιών. Έχουν μεθύσει 

τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους το 11,8% των αγοριών και το 6,4% των κοριτσιών. 

Τουλάχιστον 1 φορά μέσα στον τελευταίο μήνα έκαναν υπερβολική κατανάλωση 

οινοπνευματωδών η πλειονότητα των αγοριών 15-19 ετών (56,4%) και 1 στα 3 κορίτσια ίδιων 

ηλικιών (33,2%). 

 

Ηλικία:  Ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα το 

36,4% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών και η πλειονότητα των μαθητών των άλλων δύο 

ηλικιακών ομάδων (64,1% ηλικίας 15-16 ετών και 80,6% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ και των τριών ηλικιακών ομάδων). Τουλάχιστον 10 φορές τον 

τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό το 4,1% των 

εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 8% ηλικίας 15-16 ετών και το 16% εκείνων ηλικίας 17-18 ετών 

(στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 ετών και 17-18 ετών). Έχουν μεθύσει 

τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους το 2% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, το 8,3% ηλικίας 15-

16 ετών και το 16% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 13-14 

ετών και των άλλων δύο ηλικιακών ομάδων). Έκαναν υπερβολική κατανάλωση 

οινοπνευματωδών τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα το 43,9% των εφήβων ηλικίας 15-

16 ετών και παρόμοιο ποσοστό ηλικίας 17-18 ετών (44,8%). 

 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό χαμηλότερο του 1% ανέφερε χρήση οποιασδήποτε παράνομης 

ουσίας (κάνναβης ή/και έκσταση) έστω και 1 φορά στη ζωή του. 

 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 11 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (9,5%) έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης, αμφεταμίνες, κρακ, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια ή GHB) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (7% ηλικίας 15-16 ετών και 
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10,8% ηλικίας 17-18 ετών). Σημαντικά υψηλότερο είναι το ποσοστό των αγοριών (14,7%) από 

των κοριτσιών (4,6%) στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 5% του συνόλου 
των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα, και τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει στη ζωή 

τους το 2,7. 

 

Φύλο: Το 8,7% των αγοριών και το 1,9% των κοριτσιών έχουν κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή 

τους έστω και 1 φορά (στατιστικά σημαντική διαφορά) και τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει 

το 5,4% και το 0,3% αντίστοιχα. 

 

Ηλικία: Τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους έχουν κάνει χρήση κάνναβης το 0,5% των μαθητών 

ηλικίας 13-14 ετών, 4% ηλικίας 15-16 ετών και 9,1% ηλικίας 17-18 ετών. Τουλάχιστον 3 φορές 

έχουν κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή τους το 1,8% των εφήβων ηλικίας 15-16 ετών και 5,4% 

ηλικίας 17-18 ετών, ενώ κανένας 13-14 ετών δεν ανέφερε κάτι τέτοιο. 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 

την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 5,1% των μαθητών ηλικίας 15-19 ετών (2,8% ηλικίας 

15-16 ετών και 7,5% ηλικίας 17-18 ετών). Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα πριν από 

την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 3,2% των μαθητών ηλικίας 15-19 ετών (2,3% ηλικίας 

15-16 ετών και 3,8% ηλικίας 17-18 ετών). Όσον αφορά την πρόσφατη χρήση κάνναβης στα δύο 
φύλα, υψηλότερα είναι τα ποσοστά των αγοριών που έκαναν χρήση τουλάχιστον 1 φορά τον 

τελευταίο χρόνο (9,2%) όπως και τον τελευταίο μήνα (6%) συγκριτικά με τα αντίστοιχα των 

κοριτσιών (1,4% και 0,5%). 

 

Έκσταση 

Χρήση της ουσίας έκσταση τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους έχουν κάνει το 1,6% των 

μαθητών, με σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αγοριών (2,8% έναντι 0,7% των κοριτσιών). 

 

 

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

 

Το 7,9% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών 

(π.χ. κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους (3% ηλικίας 13-14 ετών, 8,6% ηλικίας 

15-16 ετών και 11% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ των 13-

14 ετών και 17-18 ετών). Το 9,7% των αγοριών και το 6,3% των κοριτσιών ανέφεραν αυτή τη 

συμπεριφορά. 
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Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

 

Ποσοστό 5,5% του συνόλου των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς 

τη σύσταση γιατρού τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους (1,5% ηλικίας 13-14 ετών, 8,6% ηλικίας 

15-16 ετών και 4,8% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 

ετών και 15-16 ετών). Το 6,5% των αγοριών και το 4,6% των κοριτσιών έχουν κάνει χρήση 

ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού. 

 

 

 

 

Σύγκριση του Ν. Φθιώτιδας με τους άλλους νομούς της Στερεάς Ελλάδας 
και με το εθνικό δείγμα 

 

Σε γενικές γραμμές, ο Ν. Φθιώτιδας δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από τους νομούς 

Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας αναφορικά με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, 

με μόνη εξαίρεση το σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό του νομού αυτού στους μαθητές που 

καπνίζουν (≥1 φορά το μήνα) από το αντίστοιχο των μαθητών του Ν. Βοιωτίας (Χάρτες 1-16). 

Συγκριτικά με το εθνικό δείγμα, ο Ν. Φθιώτιδας βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο στις μισές 

συμπεριφορές που σχετίζονται με χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ στις υπόλοιπες τα 

ποσοστά του είναι χαμηλότερα (Γράφημα Β44 και Χάρτες 1-16). Συγκεκριμένα, χαμηλότερα 
είναι τα ποσοστά των μαθητών στο Ν. Φθιώτιδας συγκριτικά με τα αντίστοιχα του συνόλου 

των μαθητών της χώρας που καπνίζουν (≥1 φορά το μήνα, συστηματικά), έχουν μεθύσει (≥3 

φορές στη ζωή τους), έχουν κάνει χρήση κάνναβης έστω και 1 φορά στη ζωή τους, χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας στις ηλικίες 13-14 ετών και 15-19 ετών, χρήση εισπνεόμενων 

ουσιών, και έχουν κάνει πρόσφατα χρήση κάνναβης (τον τελευταίο χρόνο- μαθητές 15-19 

ετών) (Γράφημα Β44 και Χάρτες 1-16). 

Ο Ν. Φθιώτιδας κατατάσσεται στους 10 νομούς με τα χαμηλότερα ποσοστά μαθητών στο 

καθημερινό  και το βαρύ κάπνισμα, την κατανάλωση οινοπνευματωδών (≥10 φορές το μήνα), 

τη μέθη (≥3 φορές στη ζωή), τη χρήση κάνναβης (≥1 φορά στη ζωή), τη χρήση εισπνεόμενων 

ουσιών, τη χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού, την πρόσφατη χρήση 

κάνναβης (≥1 φορά το χρόνο, ≥1 φορά το μήνα - μαθητές 15-19 ετών) και στη χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε καμία συμπεριφορά δεν 

συγκαταλέγεται στους 10 νομούς με τα υψηλότερα ποσοστά. 
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Γράφημα Β44: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Φθιώτιδας σε σύγκριση με το εθνικό 
δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%)
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Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

*Περιλαμβάνονται: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, LSD, μαγικά μανιτάρια, ηρωίνη, GHB

Ν. Φθιώτιδας

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΦΛΩΡΙΝΗΣ 
 

Στο Ν. Φλωρίνης  συμμετείχε στην 
έρευνα ESPAD του 2011τυχαίο δείγμα 12 

σχολικών μονάδων από όλον το νομό:6 

Γυμνάσια και 6 Λύκεια/ΕΠΑΛ. Κανένα 

σχολείο δεν αρνήθηκε τη συμμετοχή 

στην έρευνα. 

621 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα 

(ποσοστό συμμετοχής 90,1%): 329 

αγόρια (53%) και 292 κορίτσια (47%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 
οδήγησε στον αποκλεισμό 22 

ερωτηματολογίων ως άκυρων (3,4%), 

εξαιτίας κυρίως του μεγάλου ποσοστού 

ασυμπλήρωτων ερωτήσεων και 

συστηματικών ασυνεπειών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν 

τελικά στα στοιχεία 599 

ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα 

αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση καπνού, οινοπνευματωδών και 
παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Φλωρίνης. Τα στοιχεία για το σύνολο των μαθητών 

του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β45 μαζί με τα αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ 

μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα 

Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 5 μαθητές (19,1%) που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρει ότι κάπνισε 

(≥1 φορά) τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει 

καθημερινά) είναι 1 στους 7 (10,4%), ενώ ένας στους 16 (6,3%) είναι βαρύς καπνιστής, 

καπνίζει δηλαδή τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα. 

Φύλο: Τα αγόρια καπνίζουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια, 
ανεξαρτήτως συχνότητας καπνίσματος (για παράδειγμα, 17,1% και 9,8% για αγόρια και 

κορίτσια, αντίστοιχα, για το συστηματικό κάπνισμα και 8,8% και 3,6% για το βαρύ κάπνισμα).  

Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 17-18 ετών καπνίζουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 
συγκριτικά με τους υπόλοιπους. Ένας στους 17 μαθητές (5,9%) ηλικίας 13-14 ετών , ένας στους 

6 ηλικίας 15-16 ετών (15,9%) και ένας στους τρεις ηλικίας 17-18 (31,2%) ετών καπνίζει. 
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Ποσοστό 4,3% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών καπνίζει συστηματικά ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό για τους μεγαλύτερους μαθητές ανέρχεται στο 11,7% και 20,8% για τους μαθητές 15-

16 ετών και 17-18 ετών, αντίστοιχα. Ποσοστό 5,0% των 15χρονων και 16χρονων καπνίζουν 

βαριά ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 17χρονους και 18χρονους μαθητές ανέρχεται στο 

9,9%.  

 

Οινοπνευματώδη ποτά 

Σύνολο: Τρεις στους πέντε μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (60,9%) πίνουν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα και ένας στους 7 (13,5%) τουλάχιστον 

10 φορές το μήνα. Ένας στους 6 μαθητές (15,6%) έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή 

του, ενώ σχεδόν ένας στους δύο μαθητές 15-19 ετών (45,8%) ήπιε τουλάχιστον 5 ποτά στη 

σειρά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα πριν από την έρευνα. 

Φύλο: Τα αγόρια πίνουν οινοπνευματώδη ποτά σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά 
με τα κορίτσια, ανεξάρτητα από τη συχνότητα της κατανάλωσης. Έτσι, ποσοστό 63,1% των 

αγοριών αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον μία φορά το μήνα, έναντι 

του 58,5% των κοριτσιών και ποσοστό 20,7% των αγοριών έναντι του 5,8% των κοριτσιών 

αναφέρουν κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα. Αγόρια και 

κορίτσια αναφέρουν σε παρόμοια ποσοστά ότι μεθούν (19,5% και 11,5%, αντίστοιχα, για μέθη 

τουλάχιστον 3 φορές σε ολόκληρη τη ζωή τους). Μεταξύ των εφήβων ηλικίας 15-19 ετών τα 

αγόρια αναφέρουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ότι πίνουν τουλάχιστον 5 ποτά στη 

σειρά (54,2% και 37,2%, αντίστοιχα).  

Ηλικία: Όσον αφορά την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, στατιστικά σημαντικές 
διαφορές παρατηρούνται κυρίως μεταξύ των μαθητών 13-14 ετών και των μεγαλύτερων. Πιο 

συγκεκριμένα, ένας στους τρεις μαθητές ηλικίας 13-14 ετών (34,6%), δύο στους τρεις ηλικίας 

15-16 ετών (61,6%) και τέσσερις στους πέντε 17-18 ετών (79,9%) καταναλώνουν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Τα ποσοστά για κατανάλωση 

οινοπνευματωδών ποτών τουλάχιστον 10 φορές το μήνα για τις 3 ηλικιακές ομάδες 

ανέρχονται στο 4,4%, 8,3% και 24,4%, αντίστοιχα.  

Ένας στους τρεις μαθητές ηλικίας 15-16 ετών (37,7%) και ένας στους δύο ηλικίας 17-18 ετών 

(54,1%) πίνει τουλάχιστον 5 ποτά στη σειρά. Ποσοστό 2,7% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, 

10,4% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 28,7% των μαθητών ηλικίας 17-18 ετών έχουν 

μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους.  

 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Ποσοστό 3,2% των μαθητών ηλικίας 13-14 που συμμετείχαν στην 

έρευνα, έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης (κάνναβης ή/και έκσταση) τουλάχιστον 

μία φορά στη ζωή τους, χωρίς να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 9 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (10,7%) έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη, ηρωίνη, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά με τα κορίτσια (15,2% και 6,0%, αντίστοιχα). 
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Ποσοστό 3,1% ηλικίας 15-16 ετών και 15,8% ηλικίας 17-18 ετών έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Ποσοστό 7,0% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν κάνει χρήση 
κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ποσοστό 3,4% αναφέρουν χρήση περισσότερες 

από 3 φορές.  

Φύλο: Τα αγόρια αναφέρουν χρήση κάνναβης σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό συγκριτικά 

με τα κορίτσια (για παράδειγμα, 9,7% και 4,0% για χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά σε 

ολόκληρη τη ζωή τους για αγόρια και κορίτσια, αντίστοιχα). 

Ηλικία: Οι μαθητές ηλικίας 13-14 ετών αναφέρουν χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη 

ζωή τους σε ποσοστό 3,2% οι μαθητές ηλικίας 15-16 ετών σε ποσοστό 2,2% ενώ εκείνοι 
ηλικίας 17-18 ετών σε ποσοστό 12,4%. Μόνο έφηβοι ηλικίας 17-18 ετών αναφέρουν χρήση 

κάνναβης τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους, σε ποσοστό 7,7% (στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των μαθητών 17-18 ετών και των υπόλοιπων). 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον μία φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 

την έρευνα, έκαναν χρήση κάνναβης ποσοστό 0,9% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 6,2% 

εκείνων ηλικίας 17-18 ετών. Τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα χρήση κάνναβης 

αναφέρουν ποσοστό 0,9% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και 10,0% των μαθητών ηλικίας 

5,2% ετών.  

 

Έκσταση 

Ποσοστό 1,7% των μαθητών όλων των ηλικιών έχουν κάνει χρήση της ουσίας έκσταση, αγόρια 

και κορίτσια σε ποσοστό 2,7% και 0,6%, αντίστοιχα. 

 

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

Ένας στους 9 μαθητές όλων των ηλικιών (10,7%) έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. 

κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, τα αγόρια σε ποσοστό 11,6% και τα 

κορίτσια σε ποσοστό 9,8%. Οι μαθητές 13-14 ετών αναφέρουν χρήση εισπνεόμενων ουσιών σε 

σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό 4,3%, συγκριτικά με εκείνους ηλικίας 15-16 ετών (13,5%) και 

εκείνους ηλικίας 17-18 ετών (13,3%)  

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

Ποσοστό 7,9% των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 

γιατρού (το 4,3% ηλικίας 13-14 ετών, το 9,9% ηλικίας 15-16 ετών και το 7,6% ηλικίας 17-18 

ετών). Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στη χρήση ηρεμιστικών/ 

υπνωτικών (9,3% και 6,4%, για αγόρια και κορίτσια, αντίστοιχα). 
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Σύγκριση του Ν. Φλωρίνης με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και 
με το εθνικό δείγμα 

Συγκριτικά με τους υπόλοιπους νομούς της Δυτικής Ελλάδας τα ποσοστά του Ν. Φλωρίνης για 

τη χρήση όλων των εξαρτησιογόνων ουσιών δεν διαφέρουν σημαντικά από εκείνα των 

υπόλοιπων νομών της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Χάρτες 1-16). 

 

Τα ποσοστά για τη χρήση όλων των εξαρτησιογόνων ουσιών από τους εφήβους στο Ν. 

Φλωρίνης δεν παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις σε σύγκριση με εκείνα του εθνικού 

δείγματος. Εξαίρεση αποτελεί η πρόσφατη χρήση κάνναβης (τον τελευταίο χρόνο και τον 

τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα) για την οποία τα ποσοστά των εφήβων στο Ν. Φλωρίνης 

είναι χαμηλότερα από εκείνα του εθνικού δείγματος (Γράφημα Β45). 

 

 

 

 



 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 
361 

Γράφημα Β45: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Φλωρίνης σε σύγκριση με το εθνικό 

δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%) 
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Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

* Περιλαμβάνονται οι ουσίες: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κράκ, αμφεταμίνες, LSD ή άλλα παραισθησιογόνα,"μαγικά 

μανιτάρια", GHB, και ηρωίνη

Ν. Φλώρινας

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ 
 

Στο Ν. Φωκίδας  συμμετείχε στην έρευνα 

ESPAD του 2011τυχαίο δείγμα 13 

σχολικών μονάδων από όλον το νομό:7 
Γυμνάσια και 6 Λύκεια/ΕΠΑΛ. Κανένα 

σχολείο δεν αρνήθηκε τη συμμετοχή στην 

έρευνα. 

575 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα 

(ποσοστό συμμετοχής 91,4%): 256 αγόρια 

(44,5%) και 319 κορίτσια (55,5%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων οδήγησε στον 

αποκλεισμό 23 ερωτηματολογίων ως 

άκυρων (3,8%), εξαιτίας κυρίως του 
μεγάλου ποσοστού ασυμπλήρωτων 

ερωτήσεων και συστηματικών 

ασυνεπειών. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 

552 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα 

αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση καπνού, οινοπνευματωδών και 

παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Φωκίδας. Τα στοιχεία για το σύνολο των μαθητών 

του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β46 μαζί με τα αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ 
μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα 

Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Το 18,9% των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι κάπνισαν τον 

τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Ένας στους 7 μαθητές (14%) είναι συστηματικός 

καπνιστής (καπνίζει καθημερινά), και το 5,9% καπνίζουν βαριά (τουλάχιστον μισό πακέτο 

τσιγάρα την ημέρα). 

 

Φύλο: Συγκριτικά με τα κορίτσια, σημαντικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά των αγοριών που 

κάπνισαν τον τελευταίο μήνα (23,6% έναντι 15,5%), και που καπνίζουν βαριά (8,4% έναντι 4%), 

ενώ σε παρόμοιο ποσοστό καπνίζουν συστηματικά (16,4% των αγοριών και 12,3% των 

κοριτσιών). 

 

Ηλικία: Έχουν καπνίσει τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα 5,5% των εφήβων ηλικίας 13-

14 ετών, 1 στους 5 ηλικίας 15-16 ετών (20,1%) και 1 στους 4 ηλικίας 17-18 ετών (27,7%). 



 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 
364 

Καθημερινά καπνίζουν το 4,5% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, το 15% ηλικίας 15-16 ετών 

και σχεδόν 1 στους 5 εφήβους 17-18 ετών (19,2%) (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο 

μεταξύ 13-14 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων στις δύο προαναφερθείσες 

συμπεριφορές). Καπνίζουν τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα το 2,5% των εφήβων 

ηλικίας 13-14 ετών, το 4,5% ηλικίας 15-16 ετών και το 9,4% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά 
σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 ετών και 17-18 ετών). 

 

 

Οινοπνευματώδη 

Σύνολο: Η πλειονότητα των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα (63,9%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα και 1 στους 9 (12,1%) ήπιε 

τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα. Ποσοστό 13,8% των μαθητών που συμμετείχαν 
στην έρευνα έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους. Σχεδόν οι μισοί μαθητές 

ηλικίας 15-19 ετών (48,7%) ήπιαν 5 ή περισσότερα ποτά στη σειρά τουλάχιστον 1 φορά το 

μήνα πριν από την έρευνα (υπερβολική χρήση). 

 

Φύλο: Σημαντικές διαφορές καταγράφονται μεταξύ των δύο φύλων στη συχνή και υπερβολική 

κατανάλωση οινοπνευματωδών, όπως και στη μέθη. Αναλυτικότερα, το 67,5% των αγοριών 

και το 61,3% των κοριτσιών ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα, και το 

ίδιο διάστημα τουλάχιστον 10 φορές ήπιαν το 17,6% των αγοριών και το 8,2% των κοριτσιών. 

Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους το 17,2% των αγοριών και το 11,3% των 

κοριτσιών. Τουλάχιστον 1 φορά μέσα στον τελευταίο μήνα έκαναν υπερβολική κατανάλωση 

οινοπνευματωδών η πλειονότητα των αγοριών 15-19 ετών (59,3%) και 2 στα 5 κορίτσια ίδιων 

ηλικιών (41,5%). 

 

Ηλικία: Ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα σχεδόν 

οι 2 στους 5 εφήβους ηλικίας 13-14 ετών (38,9%) και η πλειονότητα των μαθητών των άλλων 

δύο ηλικιακών ομάδων (68,9% ηλικίας 15-16 ετών και 82% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ και των τριών ηλικιακών ομάδων). Τουλάχιστον 10 φορές τον 

τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό το 4,7% των 

εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, 1 στους 9 ηλικίας 15-16 ετών (11,2%) και 1 στους 5 ηλικίας 17-18 

ετών (20%). Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους το 7,5% των μαθητών ηλικίας 
13-14 ετών, το 12,6% ηλικίας 15-16 ετών και το 18% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά σημαντική 

διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 ετών και 17-18 ετών στις δύο προαναφερθείσες συμπεριφορές). 

Έκαναν υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα 

το 44,2% των εφήβων ηλικίας 15-16 ετών και οι μισοί ηλικίας 17-18 ετών (51,7%). 

 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Το 3,5% των μαθητών 13-14 ετών έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε 

παράνομης ουσίας (κάνναβης ή/και έκσταση) έστω και 1 φορά στη ζωή τους, με σημαντικά 

υψηλότερο το ποσοστό των αγοριών (6,6%) από των κοριτσιών (0,9%). 
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Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 9 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (11,7%) έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης, αμφεταμίνες, κρακ, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια ή GHB) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (8,4% ηλικίας 15-16 ετών και 

13,6% ηλικίας 17-18 ετών). Σημαντικά υψηλότερο είναι το ποσοστό των αγοριών (19,7%) από 

των κοριτσιών (6,2%) στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. 

 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 6,5% του συνόλου 

των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα, και τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει στη ζωή 

τους το 2,7%. 

 

Φύλο: Το 11,2% των αγοριών και το 3,2% των κοριτσιών έχουν κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή 

τους έστω και 1 φορά (στατιστικά σημαντική διαφορά) και τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει 

το 3,6% και το 2% αντίστοιχα. 

 

Ηλικία: Τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους έχουν κάνει χρήση κάνναβης το 1% των μαθητών 

ηλικίας 13-14 ετών, 6,7% ηλικίας 15-16 ετών και 10,3% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 13-14 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). 

Τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή τους το 1% των εφήβων ηλικίας 13-

14 ετών, 2,2% ηλικίας 15-16 ετών και 3,3% ηλικίας 17-18 ετών. 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 

την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 7,4% των μαθητών ηλικίας άνω των 14 ετών (5,9% 

ηλικίας 15-16 ετών και 7,6% ηλικίας 17-18 ετών). Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα πριν 

από την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 3,3% των μαθητών άνω των 14 ετών (2,9% ηλικίας 

15-16 ετών και 2,4% ηλικίας 17-18 ετών). Όσον αφορά την πρόσφατη χρήση κάνναβης στα δύο 

φύλα, υψηλότερο είναι το ποσοστό των αγοριών που έκαναν χρήση τουλάχιστον 1 φορά τον 

τελευταίο χρόνο (12,2%) συγκριτικά με τα κορίτσια (4,3%), ενώ σε παρόμοια ποσοστά έκαναν 

χρήση τον τελευταίο μήνα (4,5% των αγοριών και 2,5% των κοριτσιών). 

 

 

Έκσταση 

Σε ποσοστό 2,2% οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν χρήση της ουσίας 

έκσταση τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους (το 3,6% των αγοριών και 1,2% των κοριτσιών). 
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Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

 

Ένας στους 9 μαθητές (11,6%) που συμμετείχαν στην έρευνα έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων 

ουσιών (π.χ. κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (8,5% ηλικίας 13-14 ετών, 14,1% 

ηλικίας 15-16 ετών και 12,8% ηλικίας 17-18 ετών). Το 12% των αγοριών και το 11,3% των 

κοριτσιών ανέφεραν αυτή τη συμπεριφορά. 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

 

Ποσοστό 5,9% του συνόλου των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς 

τη σύσταση γιατρού τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους, κυρίως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 

έφηβοι  (3% ηλικίας 13-14 ετών, 6,1% ηλικίας 15-16 ετών και 7,6% ηλικίας 17-18 ετών). Το 

6,8% των αγοριών και το 5,2% των κοριτσιών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών 

χωρίς τη σύσταση γιατρού. 

 

 

 

 

Σύγκριση του Ν. Φωκίδας με τους άλλους νομούς της Στερεάς Ελλάδας 
και με το εθνικό δείγμα 

 

Σε γενικές γραμμές, ο Ν. Φωκίδας δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από τους νομούς 

Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φθιώτιδας αναφορικά με τη χρήση εξαρτησιογόνων 

ουσιών (Χάρτες 1-16). 

Συγκριτικά με το εθνικό δείγμα, ο Ν. Φωκίδας βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο στην πλειονότητα 
των συμπεριφορών που σχετίζονται με χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Γράφημα Β46 και 

Χάρτες 1-16).  

Ωστόσο, υψηλότερα είναι τα ποσοστά των μαθητών στο Ν. Φωκίδας συγκριτικά με τα 

αντίστοιχα του συνόλου των μαθητών της χώρας που πίνουν οινοπνευματώδη (≥1 φορά τον 

τελευταίο μήνα) όπως και εκείνων ηλικίας 15-19 ετών που κάνουν υπερβολική χρήση αλκοόλ 

(≥5 ποτά στη σειρά), ενώ χαμηλότερα είναι τα ποσοστά τους στη χρήση οποιασδήποτε 

παράνομης ουσίας (μαθητές 15-19 ετών) (Γράφημα Β46 και Χάρτες 1-16). 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Ν. Φωκίδας κατατάσσεται στους 8 νομούς με τα υψηλότερα ποσοστά 

μαθητών ηλικίας 13-14 ετών που έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας 

(κάνναβη ή/και έκσταση), ενώ αντιθέτως συγκαταλέγεται μεταξύ των 12 νομών με τα 

χαμηλότερα ποσοστά στη χρήση κάνναβης (≥3 φορές στη ζωή) και στη χρήση ηρεμιστικών ή 

υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού. 
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Γράφημα Β46: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Φωκίδας σε σύγκριση με το εθνικό 
δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%)
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Ηρεμιστικά ή υπνωτικά (χωρίς τη σύσταση γιατρού),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

*Περιλαμβάνονται: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, LSD, μαγικά μανιτάρια, ηρωίνη, GHB

Ν. Φωκίδας

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
 

Στο Ν. Χαλκιδικής  συμμετείχε 

στην έρευνα ESPAD του 

2011τυχαίο δείγμα 11 σχολικών 
μονάδων από όλον το νομό: 6 

Γυμνάσια και 5 Λύκεια/ΕΠΑΛ. 

Δύο (2) σχολεία (18,2%) 

αρνήθηκαν τη συμμετοχή. Τα 

σχολεία αυτά 

αντικαταστάθηκαν με άλλα 

σχολεία του νομού τα οποία 

είχαν επιλεγεί  με τυχαίο τρόπο  

κατά τη δειγματοληψία ως 

σχολεία για αντικαταστάσεις. 

652 μαθητές συμμετείχαν στην 

έρευνα (ποσοστό συμμετοχής 

92,9%): 316 αγόρια (48,5%) και 

336 κορίτσια (51,5%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων οδήγησε 

στον αποκλεισμό 26 

ερωτηματολογίων ως άκυρων 
(4%), εξαιτίας κυρίως του 

μεγάλου ποσοστού ασυμπλήρωτων ερωτήσεων και συστηματικών ασυνεπειών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 626 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Χαλκιδικής. Τα 

στοιχεία για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β47 Μαζί με τα 

αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Σχεδόν 1 στους 5 μαθητές (19,5%) που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφερε ότι κάπνισε 

τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Ένας στους 8 μαθητές (13,6%) είναι συστηματικός 

καπνιστής (καπνίζει καθημερινά), και το 7,3% καπνίζουν βαριά (τουλάχιστον μισό πακέτο 

τσιγάρα την ημέρα). 
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Φύλο: Τον τελευταίο μήνα κάπνισαν το 20,2% των αγοριών και το 19% των κοριτσιών, ενώ 

καθημερινά καπνίζουν το 14,6% και το 12,8% αντίστοιχα. Βαριά καπνίζουν σε σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό τα αγόρια (9,7%) από ό,τι τα κορίτσια (5,2%).  

 

Ηλικία: Έχουν καπνίσει τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα 4,3% των εφήβων ηλικίας 13-
14 ετών, 13,9% ηλικίας 15-16 ετών και το 33,5% ηλικίας 17-18 ετών. Καθημερινά καπνίζουν το 

0,5% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, το 10,7% ηλικίας 15-16 ετών και το 23,9% ηλικίας 17-

18 ετών (στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων στις δύο 

προαναφερθείσες συμπεριφορές). Καπνίζουν τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα το 

0,5% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 4,6% ηλικίας 15-16 ετών και το 13,3% ηλικίας 17-18 

ετών (στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 17-18 ετών και των άλλων ηλικιακών 

ομάδων). 

 

 

Οινοπνευματώδη 

Σύνολο: Η πλειονότητα των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα (71,5%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα και 1 στους 7 (15,8%) ήπιε 

τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα. Το 15,7% των μαθητών που συμμετείχαν στην 

έρευνα έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. Ποσοστό 46,5% των μαθητών ηλικίας 

15-19 ετών ήπιαν 5 ή περισσότερα ποτά στη σειρά τουλάχιστον 1 φορά το μήνα πριν από την 

έρευνα (υπερβολική χρήση). 

 

Φύλο:  Η πλειονότητα των αγοριών (72,9%) και των κοριτσιών (70,2%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα, αλλά το ίδιο διάστημα 

τουλάχιστον 10 φορές ήπιαν περισσότερα αγόρια (19,9%) από ό,τι κορίτσια (12,2%) 

(στατιστικά σημαντική διαφορά). Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους το 17,9% 

των αγοριών και το 13,8% των κοριτσιών. Τουλάχιστον 1 φορά μέσα στον τελευταίο μήνα 

έκαναν υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών περισσότερα από τα μισά αγόρια ηλικίας 

15-19 ετών (54,7%) και το 39,7% των κοριτσιών αντίστοιχων ηλικιών (στατιστικά σημαντική 

διαφορά). 

 

Ηλικία:  Ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα το 
46,7% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών και η πλειονότητα των μαθητών των άλλων δύο 

ηλικιακών ομάδων (76,7% ηλικίας 15-16 ετών και 85,7% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 13-14 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). 

Τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό το 4,9% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 12,4% ηλικίας 15-16 ετών 

και το 27,3% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ των 17-18 

ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους το 

2,7% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, το 15,1% ηλικίας 15-16 ετών και το 25,5% ηλικίας 17-

18 ετών (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ των 13-14 ετών και των άλλων 
ηλικιακών ομάδων). Έκαναν υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 1 φορά 

τον τελευταίο μήνα το 45,6% των εφήβων ηλικίας 15-16 ετών και παρόμοιο ποσοστό ηλικίας 

17-18 ετών (44,8%). 
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Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Το 1,6% των μαθητών 13-14 ετών έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε 

παράνομης ουσίας (κάνναβης ή/και έκσταση) έστω και 1 φορά στη ζωή τους. Μόνο αγόρια 

ανέφεραν αυτή τη συμπεριφορά (3,2%). 

 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 10 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (10,9%) έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης, αμφεταμίνες, κρακ, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια ή GHB) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του, με σημαντικά υψηλότερο το 
ποσοστό των μαθητών 17-18 ετών (13%) συγκριτικά με το αντίστοιχο εκείνων 15-16 ετών 

(5,4%). Σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αναφέρουν τα αγόρια (15,9%) χρήση οποιασδήποτε 

παράνομης ουσίας από ό,τι τα κορίτσια (6,6%). 

 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 6,8% του συνόλου 
των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα, και  τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει στη ζωή 

τους το 3,9% του συνόλου των μαθητών.  

 

Φύλο: Συγκριτικά με τα κορίτσια, σημαντικά υψηλότερα ποσοστά αγοριών (10,9% έναντι 

3,2%) έχουν κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή τους έστω και 1 φορά, όπως και τουλάχιστον 3 

φορές (5,5% έναντι 2,4%). 

 

Ηλικία: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 1,1% των μαθητών 

ηλικίας 13-14 ετών, 3,7% ηλικίας 15-16 ετών και 11,7% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 17-18 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). 
Τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή τους το 1,8% εφήβων ηλικίας 15-16 

ετών, 6,5% ηλικίας 17-18 ετών και κανένας 13-14 ετών. 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Σημαντικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά των 

μαθητών 17-18 ετών από εκείνων 15-16 ετών στην πρόσφατη χρήση κάνναβης. 

Αναλυτικότερα, τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από την έρευνα έκαναν χρήση 

κάνναβης το 6,3% των μαθητών ηλικίας άνω των 14 ετών (1% ηλικίας 15-16 ετών και 8,7% 

ηλικίας 17-18 ετών). Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα έκαναν 

χρήση κάνναβης το 5,3% των μαθητών άνω των 14 ετών (2% ηλικίας 15-16 ετών και 7,1% 

ηλικίας 17-18 ετών). Όσον αφορά την πρόσφατη χρήση κάνναβης στα δύο φύλα αυτών των 
ηλικιών, σημαντικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά των αγοριών (9,6%) από των κοριτσιών 

(3,5%) που έκαναν χρήση τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο, όπως και τουλάχιστον 1 

φορά τον τελευταίο μήνα (9,5% έναντι 1,9% αντίστοιχα). 

 

 

Έκσταση 
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Σε ποσοστό 1,8% οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν χρήση της ουσίας 

έκσταση τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους, με σημαντικά υψηλότερο το ποσοστό των αγοριών 

(3,1% των αγοριών έναντι 0,6% των κοριτσιών). 

 

 

 

Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

 

Ένας στους 12 μαθητές (8,5%) που συμμετείχαν στην έρευνα έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων 

ουσιών (π.χ. κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (5,9% ηλικίας 13-14 ετών, 10,6% 

ηλικίας 15-16 ετών και 8,6% ηλικίας 17-18 ετών). Διπλάσιο ποσοστό αγοριών (11,3%) από 

κοριτσιών (5,9%) ανέφεραν χρήση εισπνεόμενων ουσιών (στατιστικά σημαντική διαφορά). 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

 

Ποσοστό 8,4% του συνόλου των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς 

τη σύσταση γιατρού τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους, με σημαντικά υψηλότερο το ποσοστό 

των μαθητών 17-18 ετών από εκείνων ηλικίας 13-14 ετών (2,7% ηλικίας 13-14 ετών, 8,2% 

ηλικίας 15-16 ετών και 13,3% ηλικίας 17-18 ετών). Ίδιο ποσοστό αγοριών και κοριτσιών (8,4%) 

έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού. 

 

 

 

Σύγκριση του Ν. Χαλκιδικής με τους άλλους νομούς της Κεντρικής 
Μακεδονίας και με το εθνικό δείγμα 

 

Σε επίπεδο περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο Ν. Χαλκιδικής δεν παρουσιάζει σημαντικές 

διαφορές από τους νομούς Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας και Σερρών 

αναφορικά με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Χάρτες 1-16). Εξαίρεση αποτελεί το 

σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφεται στο νομό αυτό από ό,τι στο νομό 

Θεσσαλονίκης αναφορικά με τη χρήση κάνναβης (≥1 φορά στη ζωή). 

Συγκριτικά με το εθνικό δείγμα, ο Ν. Χαλκιδικής βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο στην 

πλειονότητα των συμπεριφορών που σχετίζονται με χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Γράφημα 

Β47 και Χάρτες 1-16). Ωστόσο, υψηλότερα είναι τα ποσοστά των μαθητών στο νομό αυτό 

συγκριτικά με τα αντίστοιχα του συνόλου των μαθητών της χώρας που πίνουν 

οινοπνευματώδη (≥1 φορά τον τελευταίο μήνα, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα), ενώ 
χαμηλότερα είναι τα ποσοστά τους στις ηλικίες 15-19 ετών στην πρόσφατη χρήση κάνναβης 

(≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο) και στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (Γράφημα Β47 

και Χάρτες 1-16). 
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Ο Ν. Χαλκιδικής κατατάσσεται στην 1η θέση με το υψηλότερο ποσοστό μαθητών που 

καταναλώνουν οινοπνευματώδη τουλάχιστον 1 φορά το μήνα και στην 4η θέση στη συχνή 

κατανάλωση (≥10 φορές τον τελευταίο μήνα). Αντίθετα, ο νομός αυτός συγκαταλέγεται μεταξύ 

των 7 νομών της χώρας με τα χαμηλότερα ποσοστά στη χρήση εισπνεόμενων ουσιών. 

 

 

 

Γράφημα Β47: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Χαλκιδικής σε σύγκριση με το εθνικό 
δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%)
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Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

*Περιλαμβάνονται: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, LSD, μαγικά μανιτάρια, ηρωίνη, GHB

Ν. Χαλκιδικής

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΧΑΝΙΩΝ 
 

Στο Ν. Χανίων  συμμετείχε στην 

έρευνα ESPAD του 2011τυχαίο 

δείγμα 13 σχολικών μονάδων από 
όλον το νομό: 6 Γυμνάσια και 7 

Λύκεια/ΕΠΑΛ. Δύο (2) σχολεία 

(15,4%) αρνήθηκαν τη συμμετοχή. Τα 

σχολεία αυτά αντικαταστάθηκαν με 

άλλα σχολεία του νομού τα οποία 

είχαν επιλεγεί  με τυχαίο τρόπο  κατά 

τη δειγματοληψία ως σχολεία για 

αντικαταστάσεις. 

662 μαθητές συμμετείχαν στην 

έρευνα (ποσοστό συμμετοχής 83,6%): 
344 αγόρια (52%) και 318 κορίτσια 

(48%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

οδήγησε στον αποκλεισμό 21 

ερωτηματολογίων ως άκυρων (3,1%), 

εξαιτίας κυρίως του μεγάλου 

ποσοστού ασυμπλήρωτων 

ερωτήσεων και συστηματικών ασυνεπειών. Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν τελικά 
στα στοιχεία 631 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση 

καπνού, οινοπνευματωδών και παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Χανίων. Τα στοιχεία 

για το σύνολο των μαθητών του νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β48 Μαζί με τα αντίστοιχα 

του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας 

παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 7 μαθητές (16,1%) που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφερε ότι κάπνισε τον 

τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Ένας στους 10 μαθητές (10,7%) είναι συστηματικός 

καπνιστής (καπνίζει καθημερινά), και το 2,6% καπνίζουν βαριά (τουλάχιστον μισό πακέτο 

τσιγάρα την ημέρα). 

 

Φύλο: Τον τελευταίο μήνα κάπνισαν το 19,9% των αγοριών και το 12,1% των κοριτσιών, ενώ 

καθημερινά καπνίζουν το 14,4% και το 6,8% αντίστοιχα (στατιστικά σημαντικές διαφορές 
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μεταξύ των δύο φύλων σε αυτές τις συμπεριφορές). Βαριά καπνίζουν το 3,3% των αγοριών και 

το 1,8% των κοριτσιών.  

 

Ηλικία: Έχουν καπνίσει τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα το 2,5% των εφήβων ηλικίας 

13-14 ετών, 17,2% ηλικίας 15-16 ετών και το 25,6% ηλικίας 17-18 ετών. Καθημερινά καπνίζουν 
το 2% των μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, το 12,7% ηλικίας 15-16 ετών και το 15% ηλικίας 17-18 

ετών (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ των 13-14 ετών και των άλλων δύο 

ηλικιακών ομάδων). Καπνίζουν τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα το 1% των 

εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 1,7% ηλικίας 15-16 ετών και το 4,4% ηλικίας 17-18 ετών. 

 

Οινοπνευματώδη 

Σύνολο: Η πλειονότητα των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα (63,7%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα και 1 στους 10 (10,3%) ήπιε 

τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα. Το 16,3% των μαθητών που συμμετείχαν στην 

έρευνα έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή του. Οι μισοί μαθητές ηλικίας 15-19 ετών 

(50,9%) ήπιαν 5 ή περισσότερα ποτά στη σειρά τουλάχιστον 1 φορά το μήνα πριν από την 

έρευνα (υπερβολική χρήση). 

 

Φύλο:  Σημαντικά υψηλότερα είναι τα ποσοστά των αγοριών που καταναλώνουν 

οινοπνευματώδη και μεθούν. Αναλυτικότερα, η πλειονότητα των αγοριών (71,8%) και των 

κοριτσιών (54,9%) ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την 

έρευνα, και το ίδιο διάστημα τουλάχιστον 10 φορές ήπιαν το 14,1% των αγοριών και το 6,1% 
των κοριτσιών. Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους το 23% των αγοριών και το 

9,2% των κοριτσιών. Τουλάχιστον 1 φορά μέσα στον τελευταίο μήνα έκαναν υπερβολική 

κατανάλωση οινοπνευματωδών η πλειονότητα των αγοριών ηλικίας 15-19 ετών (65,6%) και το 

34,2% των κοριτσιών αντίστοιχων ηλικιών. 

 

Ηλικία:  Ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα το 

38,3% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών και η πλειονότητα των μαθητών των άλλων δύο 

ηλικιακών ομάδων (69,9% ηλικίας 15-16 ετών και 79,6% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ των 13-14 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). 

Τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα ήπιαν κάποιο 
οινοπνευματώδες ποτό το 4,6% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 10,8% ηλικίας 15-16 ετών 

και το 12,5% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 ετών και 

17-18 ετών). Έχουν μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους το 3,6% των μαθητών ηλικίας 

13-14 ετών, το 15,4% ηλικίας 15-16 ετών και το 25,6% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ των 13-14 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). Έκαναν 

υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα  

περισσότεροι από τους μισούς εφήβους ηλικίας 15-16 ετών (53,3%) και το 47,8% ηλικίας 17-18 

ετών. 

 

 



 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 
377 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Το 1% των μαθητών 13-14 ετών έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε 

παράνομης ουσίας (κάνναβης ή/και έκσταση) έστω και 1 φορά στη ζωή τους. Μόνο αγόρια 

ανέφεραν αυτή τη συμπεριφορά (2%). 

 

Μαθητές 15-19 ετών: Ένας στους 11 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (9,7%) έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης, αμφεταμίνες, κρακ, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια ή GHB) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του (9,3% ηλικίας 15-16 ετών και 
8,4% ηλικίας 17-18 ετών). Σημαντικά υψηλότερο είναι το ποσοστό των αγοριών (13,3%) από 

ό,τι των κοριτσιών (5,7%) που αναφέρουν χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. 

 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 5,5% του συνόλου 

των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα, και  τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει στη ζωή 
τους το 2,6%.  

 

Φύλο: Συγκριτικά με τα κορίτσια, τα αγόρια σε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά αναφέρουν 

χρήση κάνναβης στη ζωή τους έστω και 1 φορά  (7,6% έναντι 3,3%), ενώ σε παρόμοια ποσοστά 

έχουν κάνει τουλάχιστον 3 φορές (3,3% των αγοριών και 1,9% των κοριτσιών). 

 

Ηλικία: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους το 1% των μαθητών 

ηλικίας 13-14 ετών, 5,6% ηλικίας 15-16 ετών και 7,3% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά 

σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 13-14 ετών και 17-18 ετών). Τουλάχιστον 3 φορές έχουν 

κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή τους το 0,5% των εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 3,7% ηλικίας 
15-16 ετών και το 2,8% ηλικίας 17-18 ετών. 

 

Πρόσφατη χρήση (μαθητές 15-19 ετών): Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από 

την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 6,5% των μαθητών ηλικίας άνω των 14 ετών (4,9% 

ηλικίας 15-16 ετών και 6,3% ηλικίας 17-18 ετών). Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα πριν 

από την έρευνα έκαναν χρήση κάνναβης το 4,2% των μαθητών άνω των 14 ετών (4,4% ηλικίας 

15-16 ετών και 3,6% ηλικίας 17-18 ετών). Όσον αφορά την πρόσφατη χρήση κάνναβης στα δύο 

φύλα αυτών των ηλικιών, σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αγοριών (9%) από κοριτσιών (3,7%) 

έκαναν χρήση τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο. Τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο 

μήνα έκαναν χρήση το 4,3% των αγοριών και το 2,1% των κοριτσιών. 

 

Έκσταση 

Σε ποσοστό 1,4% οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν χρήση της ουσίας 
έκσταση τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους (2,3% των αγοριών και 0,6% των κοριτσιών). 
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Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

 

Ένας στους 9 μαθητές (11,2%) που συμμετείχαν στην έρευνα έχει κάνει χρήση εισπνεόμενων 

ουσιών (π.χ. κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του, με σημαντικά χαμηλότερο το 

ποσοστό των μαθητών 13-14 ετών από των άλλων δύο ηλικιακών ομάδων (3,1% ηλικίας 13-14 

ετών, 14,9% ηλικίας 15-16 ετών και 15,4% ηλικίας 17-18 ετών). Το 10,6% των αγοριών και το 

11,9% των  κοριτσιών ανέφεραν χρήση εισπνεόμενων ουσιών. 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

 

Ποσοστό 5,6% του συνόλου των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς 

τη σύσταση γιατρού τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους, με σημαντικά χαμηλότερο το ποσοστό 

των μαθητών 13-14 ετών από των άλλων δύο ηλικιακών ομάδων (0,5% ηλικίας 13-14 ετών, 

10,7% ηλικίας 15-16 ετών και 5,7% ηλικίας 17-18 ετών). Το 7% των αγοριών και το 4,2% των 
κοριτσιών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού. 

 

 

 

Σύγκριση του Ν. Χανίων με την περιφέρεια Κρήτης και με το εθνικό 
δείγμα 

 

Τα ποσοστά των μαθητών του Ν. Χανίων αναφορικά με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών δεν 

παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από τα αντίστοιχα των νομών Ρεθύμνου και Ηρακλείου 

(Χάρτες 1-16). 

Συγκριτικά με το εθνικό δείγμα, ο Ν. Χανίων βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο στην πλειονότητα 

των συμπεριφορών που σχετίζονται με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Γράφημα Β48 και 

Χάρτες 1-16). 

Ωστόσο, υψηλότερο είναι το ποσοστό των μαθητών στο νομό αυτό συγκριτικά με το 

αντίστοιχο του συνόλου των μαθητών της χώρας που κάνουν υπερβολική κατανάλωση 

οινοπνευματωδών. Στο Ν. Χανίων όμως καταγράφονται χαμηλότερα ποσοστά μαθητών που 

καπνίζουν (≥1 φορά το μήνα, συστηματικό, βαρύ), έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 

φορά στη ζωή τους και στις ηλικίες 15-19 ετών τα ποσοστά όσων έχουν κάνει πρόσφατα χρήση 

κάνναβης  (≥1 φορά το τελευταίο χρόνο) όπως και χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Ν. Χανίων κατατάσσεται στην 6η υψηλότερη θέση στην υπερβολική 

κατανάλωση οινοπνευματωδών από μαθητές 15-19 ετών και στη 10η στη μέθη (≥3 φορές στη 

ζωή). Αντιθέτως, ο νομός αυτός βρίσκεται στη 1η θέση με το χαμηλότερο ποσοστό μαθητών 

που καπνίζουν βαριά, στην 5η θέση στη χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση 

γιατρού και στην 8η χαμηλότερη θέση στη χρήση κάνναβης τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή, στη 
χρήση έκσταση και στους μαθητές 13-14 ετών στη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας. 
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Γράφημα Β48: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Χανίων σε σύγκριση με το εθνικό 
δείγμα (μαθητές 13-19 ετών) (%)
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≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

*Περιλαμβάνονται: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, LSD, μαγικά μανιτάρια, ηρωίνη, GHB

Ν. Χανίων

Εθνικό δείγμα
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Ν. ΧΙΟΥ 
 

Στο Ν. Χίου  συμμετείχε στην έρευνα 

ESPAD του 2011τυχαίο δείγμα 14 

σχολικών μονάδων από όλον το νομό:7 
Γυμνάσια και 7 Λύκεια/ΕΠΑΛ. Κανένα 

σχολείο δεν αρνήθηκε τη συμμετοχή στην 

έρευνα. 

718 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα 

(ποσοστό συμμετοχής 87,8%): 390 αγόρια 

(54,3%) και 328 κορίτσια (45,7%).  

Ο ποιοτικός έλεγχος των συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων οδήγησε στον 

αποκλεισμό 21 ερωτηματολογίων ως 

άκυρων (3,1%), εξαιτίας κυρίως του 
μεγάλου ποσοστού ασυμπλήρωτων 

ερωτήσεων και συστηματικών 

ασυνεπειών. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας βασίστηκαν τελικά στα στοιχεία 

641 ερωτηματολογίων. 

Παρουσιάζονται ακολούθως τα 

αποτελέσματα των σταθμισμένων αναλύσεων για τη χρήση καπνού, οινοπνευματωδών και 

παράνομων ουσιών (ναρκωτικών) στο Ν. Χίου. Τα στοιχεία για το σύνολο των μαθητών του 

νομού παρατίθενται στο Γράφημα Β49 μαζί με τα αντίστοιχα του εθνικού δείγματος, ενώ μαζί 
με τα αντίστοιχα των άλλων νομών της χώρας παρουσιάζονται στον Πίνακα Β4 (πριν τα 

Παραρτήματα της Έκθεσης). 

 

 

Ν ό μ ι μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Κάπνισμα 

Σύνολο: Ένας στους 5 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα  (23,1%) ανέφερε ότι κάπνισε τον 

τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα. Συστηματικός καπνιστής (καπνίζει καθημερινά) είναι 

περίπου 1 στους 6 μαθητές (15,8%), ενώ βαρύς καπνιστής (καπνίζει τουλάχιστον μισό πακέτο 

τσιγάρα την ημέρα) είναι 1 στους 15 (6,6%).  

 

Φύλο: Τα αγόρια καπνίζουν σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από τα κορίτσια (τον τελευταίο 

μήνα: 30,1% των αγοριών έναντι 14,9% των κοριτσιών, καθημερινά: 22,1% έναντι 8,4%). 

Επίσης, σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αγοριών (10,1%) από κοριτσιών (2,6%) καπνίζουν 

τουλάχιστον μισό πακέτο τσιγάρα την ημέρα. 

 

Ηλικία: Έχουν καπνίσει τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα το 5,7% των εφήβων ηλικίας 

13-14 ετών, σχεδόν 1 στους 6 ηλικίας 15-16 ετών (17,6%) και 2 στους 5 ηλικίας 17-18 ετών 
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(40%) (στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων). Καθημερινά 

καπνίζουν 1 στους 25 μαθητές (3,9%) ηλικίας 13-14 ετών, 1 στους 11 ηλικίας 15-16 ετών (9,3%) 

και σχεδόν 3 στους 10 εφήβους 17-18 ετών (28,9%). Καπνίζουν βαριά σε ποσοστό μικρότερο 

του 1% οι μαθητές ηλικίας των 13-14 ετών, 3,3% εκείνοι ηλικίας 15-16 ετών και το 12,7% 

ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο μεταξύ 17-18 ετών και των άλλων 
ηλικιακών ομάδων στις δύο προαναφερθείσες συμπεριφορές).   

 

Οινοπνευματώδη  

 

Σύνολο: Δύο στους 3 μαθητές του συνόλου των συμμετεχόντων (64,6%) ήπιαν κάποιο 

οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα και ο 1 στους 10 (10,3%) 

τουλάχιστον 10 φορές. Ένας στους 7 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (15,6%) αναφέρει 

ότι έχει μεθύσει τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους. Οι μισοί μαθητές ηλικίας 15-19 ετών 
(49,3%) ήπιαν 5 ή περισσότερα ποτά στη σειρά τουλάχιστον 1 φορά το μήνα πριν από την 

έρευνα (υπερβολική χρήση). 

 

Φύλο: Συγκριτικά με τα κορίτσια, περισσότερα αγόρια ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό 

τον τελευταίο μήνα (70,6% των αγοριών έναντι 57,5% των κοριτσιών), έχουν μεθύσει 

τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους (18,8% έναντι 11,9%) και έκαναν υπερβολική χρήση 

οινοπνευματωδών τον τελευταίο μήνα στις ηλικίες 15-19 ετών (57,8% έναντι 38,9% 

αντίστοιχα). Επίσης, το 12,4% των αγοριών και το 7,9% των κοριτσιών ανέφεραν ότι ήπιαν 

τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα. 

 

Ηλικία: Ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα οι 2 

στους 7 εφήβους ηλικίας 13-14 ετών (30,3%) και η πλειονότητα των άλλων δύο ηλικιακών 

ομάδων (71,1% ηλικίας 15-16 ετών και 86,5% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων). Σε ποσοστό 3,6% οι μαθητές ηλικίας 13-14 

ετών, 11,1 % ηλικίας 15-16 ετών και 15,1% ηλικίας 17-18 ετών ήπιαν οινοπνευματώδη 

τουλάχιστον 10 φορές τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα (στατιστικά σημαντική 

διαφορά μόνο μεταξύ των 13-14 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων). Έχουν μεθύσει 

τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους ποσοστό 1,8% μαθητών ηλικίας 13-14 ετών, σχεδόν 1 στους 
8 ηλικίας 15-16 ετών (12,6%) και οι 2 στους 7 ηλικίας 17-18 ετών (28,5%) (στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων). Έκαναν υπερβολική κατανάλωση 

οινοπνευματωδών τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο μήνα οι 2 στους 5 εφήβους ηλικίας 15-

16 ετών (41,4%) και ο 1 στους 2 ηλικίας 17-18 ετών (55,8%)(στατιστικά σημαντική διαφορά).  

 

 

Π α ρ ά ν ο μ ε ς  Ο υ σ ί ε ς  

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία 

Μαθητές 13-14 ετών: Σε ποσοστό μικρότερο του 1% οι έφηβοι ηλικίας 13-14 ετών αναφέρουν 

ότι έχουν κάνει χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβη ή/και έκσταση) 

τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους. Αυτή τη συμπεριφορά ανέφεραν μόνο αγόρια (0,8%). 
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Μαθητές 15-19 ετών:  Ένας στους 8 μαθητές ηλικίας 15-19 ετών (12,3%) έχει κάνει χρήση 

οποιασδήποτε παράνομης ουσίας (κάνναβης, ηρωίνης, κοκαΐνης, αμφεταμίνες, κρακ, έκσταση, 

LSD, μαγικά μανιτάρια, GHB) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του. Τη συμπεριφορά αυτή 

αναφέρουν σημαντικά περισσότεροι μαθητές ηλικίας 17-18 ετών (17,2%) από ό,τι εκείνοι 

ηλικίας 15-16 ετών (5%), όπως και αγόρια (18,1%) από ό,τι κορίτσια (5,3%). 

 

 

Κάνναβη 

Σύνολο: Έχουν κάνει χρήση κάνναβης έστω και μία φορά στη ζωή τους το 7% του συνόλου των 

μαθητών και τουλάχιστον 3 φορές έχουν κάνει το 4%.  

 

Φύλο: Περισσότερα αγόρια από ό,τι κορίτσια αναφέρουν χρήση κάνναβης (τουλάχιστον 1 

φορά στη ζωή τους: 10,5% έναντι 3,1%, περισσότερες από 3 φορές στη ζωή τους: 5,9% έναντι 

1,7%). 

 

Ηλικία: Χρήση κάνναβης αναφέρεται κυρίως από τους μαθητές ηλικίας άνω των 16 ετών, ενώ 
τα ποσοστά εκείνων ηλικίας 13-16 ετών κυμαίνονται από 0 έως 3%. Συγκεκριμένα, 

τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους έχουν κάνει χρήση κάνναβης το 0,4% των μαθητών ηλικίας 

13-14 ετών, 2,6% ηλικίας 15-16 ετών και 14,6% ηλικίας 17-18 ετών. Τουλάχιστον 3 φορές 

έχουν κάνει χρήση κάνναβης στη ζωή τους το 0,4% εφήβων ηλικίας 13-14 ετών, το 0,8% 

ηλικίας 15-16 ετών και 8,3% ηλικίας 17-18 ετών (στατιστικά σημαντικές διαφορές μόνο μεταξύ 

17-18 ετών και των άλλων ηλικιακών ομάδων στις προαναφερθείσες συμπεριφορές).   

 

Πρόσφατη χρήση κάνναβης (μόνο μαθητές 15-19 ετών): Σημαντικά υψηλότερα είναι τα 

ποσοστά των μαθητών 17-18 ετών από εκείνων 15-16 ετών στην πρόσφατη χρήση κάνναβης. 

Αναλυτικότερα, το 1,8% των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών και ο 1 στους 10 ηλικίας 17-18 ετών 

(10,7%) έκαναν χρήση κάνναβης τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο πριν από την 

έρευνα, ενώ τον τελευταίο μήνα έκαναν χρήση το 0,5% και το 4,7% αντίστοιχα. Όσον αφορά 

την πρόσφατη χρήση κάνναβης στα δύο φύλα αυτών των ηλικιών, το 10,3% των αγοριών και 

το 3,6% των κοριτσιών έκαναν χρήση τουλάχιστον 1 φορά τον τελευταίο χρόνο (στατιστικά 

σημαντική διαφορά), και αντίστοιχα το 4,3% και 2,1% έκαναν χρήση τουλάχιστον 1 φορά τον 

τελευταίο μήνα. 

 

 

Έκσταση 

Σε ποσοστό 2% οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν ότι έχουν κάνει χρήση 

της ουσίας έκσταση τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους (2,9% των αγοριών και 1% των 

κοριτσιών). 
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Ά λ λ ε ς  ο υ σ ί ε ς  

Εισπνεόμενες ουσίες 

 

Ένας στους 10 μαθητές του συνόλου των συμμετεχόντων (10,5%) έχει κάνει χρήση 

εισπνεόμενων ουσιών (π.χ. κόλλα, βενζίνη) τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή του, με σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό εφήβων 17-18 ετών από εκείνων 13-14 ετών (4% ηλικίας 13-14 ετών, 

10,5% ηλικίας 15-16 ετών και 15,9% ηλικίας 17-18 ετών). Το 12,3% των αγοριών και το 8,4% 

των κοριτσιών έχουν κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών. 

 

Ηρεμιστικά/Υπνωτικά 

 

Ποσοστό 6,8% του συνόλου των μαθητών έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς 

τη σύσταση γιατρού τουλάχιστον 1 φορά στη ζωή τους (0,9% ηλικίας 13-14 ετών, 8,1% ηλικίας 

15-16 ετών και 10,1% ηλικίας 17-18 ετών) (στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ μόνο των 

13-14 ετώντων άλλων ηλικιακών ομάδων). Παρόμοιο ποσοστό αγοριών (6,7%) και κοριτσιών 

(6,9%) έχουν κάνει χρήση ηρεμιστικών ή υπνωτικών χωρίς τη σύσταση γιατρού.  

 

Σύγκριση του Ν. Χίου με τους άλλους νομούς της περιφέρειας Β. Αιγαίου 
και με το εθνικό δείγμα 

 

Σε επίπεδο περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τα ποσοστά των μαθητών του Ν. Χίου δεν 

παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές σε καμία από τις συμπεριφορές που σχετίζονται με τη 

χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών από τα αντίστοιχα των μαθητών του Ν. Λέσβου και του Ν. 
Σάμου (Χάρτες 1-16). 

 

Συγκριτικά με το σύνολο των νομών της Ελλάδας, ο Ν. Χίου βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο στην 

πλειονότητα των συμπεριφορών που σχετίζονται με χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (Γράφημα 

Β49 και Χάρτες 1-16). Ωστόσο, υψηλότερα είναι τα ποσοστά των μαθητών στο Ν. Χίου που 

ανέφεραν ότι ήπιαν κάποιο οινοπνευματώδες ποτό τον τελευταίο μήνα πριν από την έρευνα 

όπως και εκείνοι ηλικίας 15-19 ετών ότι έκαναν υπερβολική χρήση αλκοόλ (Γράφημα Β49 και 

Χάρτες 1-16). Αξιοσημείωτο είναι ότι ο νομός αυτός κατατάσσεται στην 8η υψηλότερη θέση 

στο κάπνισμα τουλάχιστον 1 φορά το μήνα και στην 9η θέση στο καθημερινό κάπνισμα, ενώ 
βρίσκεται στην τελευταία θέση με το χαμηλότερο ποσοστό της χώρας στη χρήση παράνομων 

ουσιών στους μαθητές 13-14 ετών. 

 

 



 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής | 2012 

 
385 

Γράφημα Β49: Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στο Ν. Χίου σε σύγκριση με το εθνικό δείγμα 
(μαθητές 13-19 ετών) (%)
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Ηρεμιστικά ή υπνωτικά (χωρίς τη σύσταση γιατρού),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Εισπνεόμενες ουσίες (π.χ. κόλλα, βενζίνη),

≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Έκσταση, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥1 φορά τον τελευταίο χρόνο

(μαθητές 15-19 ετών)

Κάνναβη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

Κάνναβη, ≥1 φορά σε όλη τη ζωή 

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία*

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 15-19 ετών)

Οποιαδήποτε παράνομη ουσία (κάνναβη ή/και έκσταση)

≥1 φορά σε όλη τη ζωή, (μαθητές 13-14 ετών)

Μέθη, ≥3 φορές σε όλη τη ζωή

≥5 ποτά στη σειρά, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα 

(μαθητές 15-19 ετών)

Οινοπνευματώδη, ≥10 φορές τον τελευταίο μήνα

Οινοπνευματώδη, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

Βαρύ κάπνισμα (≥11 τσιγάρα καθημερινά)

Συστηματικό κάπνισμα (≥1 τσιγάρο καθημερινά)

Κάπνισμα, ≥1 φορά τον τελευταίο μήνα

%

*Περιλαμβάνονται: κάνναβη, έκσταση, κοκαΐνη, κρακ, αμφεταμίνες, LSD, μαγικά μανιτάρια, ηρωίνη, GHB

Ν. Χίου

Εθνικό δείγμα
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Πίνακας Β4. Κατανομές συχνοτήτων της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών σε 49 Νομούς, ανά κατηγορία χρήσης (σύνολο μαθητών
1
) 

 

 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα 
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Χάρτες: Κατανομές 
συχνοτήτων της χρήσης 
εξαρτησιογόνων 
ουσιών σε 49 νομούς 
(σύνολο μαθητών) 
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