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► ► ΕΡΕΥΝΑ: 1 ΣΤΟΥΣ 3 ΕΧΕΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΡΟΝΟ

Πανευρωπαϊκή πρωτιά στον τζόγο για τους 1 6άρηδές μας
«ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ» στον τζόγο, αλλά με
μειωμένα ποσοστά σε κάπνισμα, αλκοόλ
και χρήση ναρκωτικών ουσιών είναι οι Ελληνες 

1 6άρηδες σε σχέση με τους συνομηλίκους 

τους από 35 ευρωπαϊκές χώρες. Τα
συμπεράσματα αυτά προκύπτουν, μεταξύ
άλλων, από τη νέα Εκθεση του διεθνούς
ερευνητικού προγράμματος «European
School Survey Project on Alcohol and
Other Drugs» (ESPAD), η οποία στη χώρα
μας διενεργείται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό 

Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας,
Νευροεπιστημών & Ιατρικής Ακριβείας
«Κώστας Στεφανής» (ΕΠΙΨΥ).

Ειδικότερα, η Ελλάδα βρίσκεται στην
κορυφή των χωρών με τα υψηλότερα
ποσοστά στον τζόγο ανάμεσα στους εφήβους. 

Ενας στους τρεις 1 θχρονους έχει
στοιχηματίσει χρήματα τουλάχιστον μία
φορά μέσα στους τελευταίους 1 2 μήνες
(33%) έναντι 22% σε μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Βέβαια, τα υψηλότερα ποσοστά στη
χώρα μας περιορίζονται μόνο στην κατηγορία 

λοταρίες/κληρώσεις (74% επί όσων

στοιχημάτισαν στην Ελλάδα, έναντι 49%
πανευρωπαϊκά) και όχι, για παράδειγμα,
στην κατηγορία προβλέψεις σε αθλήματα
(30% επί όσων στοιχημάτισαν στην Ελλάδα 

έναντι 45% πανευρωπαϊκά), ενδεικτικό 
του ότι η ενασχόληση των εφήβων με

τον τζόγο περνά και μέσα από συνήθειες
τζόγου που εκτείνονται ευρύτερα στην οικογένεια 

ή συνδέονται με συγκεκριμένες
εποχές του έτους, όπως για παράδειγμα
λαχεία εορταστικών περιόδων. Μολονότι
δεν θα πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός, είναι 

ενθαρρυντικό, σύμφωνα με την έρευνα,
ότι η χώρα μας έχει χαμηλότερο συγκριτικά
ποσοστό 1 θάρηδων που στοιχηματίζουν
διαδικτυακά.

Οσον αφορά στην κατανάλωση αλκοόλ,
οι έφηβοι στην Ελλάδα έχουν πιο εύκολη
πρόσβαση σε αυτό (91 %, έναντι 78% ο
μέσος όρος των ευρωπαϊκών χωρών που
συμμετέχουν στη μελέτη), ωστόσο στους
δείκτες προβληματικής κατανάλωσης η
χώρα μας είναι κοντά στον ευρωπαϊκό
μέσο όρο. Ενδεικτικά, 32% των Ελλήνων

εφήβων απαντά ναι σε «υπερβολική» κατανάλωση 

αλκοόλ, συγκριτικά με 34% που
είναι ο μ.ό. των 35 ευρωπαϊκών χωρών.

«Εύκολη» θεωρείται στην Ελλάδα η πρόσβαση 

και για τη μεγάλη πλειονότητα των
1 θχρονων, αλλά το κάπνισμα είναι λιγότερο 

διαδεδομένο στη χώρα μας συγκριτικά
με περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ετσι,
σε χαμηλότερο ποσοστό αναφέρουν πολύ
πρόσφατο (1 5% έναντι 20%) ή καθημερινό
κάπνισμα (8,1% έναντι 10%), συγκριτικά
με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

32% των Ελλήνων εφήβων
απαντά ναι σε «υπερβολική»

κατανάλωση αλκοόλ, συγκριτικά
με 34% που είναι ο μ.ό. των 35

ευρωπαϊκών χωρών. Evas otous
τρεΐ5 έχει ήδη χρησιμοποιήσει

ηλεκτρονικό τσιγάρο

Διαδεδομένο είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο 

ανάμεσα στους 1 θχρονους, με έναν
στους τρεις να έχει ήδη χρησιμοποιήσει
ηλεκτρονικό τσιγάρο και ένας στους εννέα 

(ποσοστό 1 1 %) να αναφέρει άτμισμα
πολύ πρόσφατα (μέσα στις 30 τελευταίες
ημέρες).

Τα παραπάνω, όμως, ποσοστά είναι στην
Ελλάδα σχετικά χαμηλότερα συγκριτικά
με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (40% χρήση
ηλεκτρονικού τσιγάρου και 1 4% άτμισμα
τις τελευταίες 30 ημέρες).

Εξαιρετικές «επιδόσεις» έχουν τα Ελληνόπουλα 

και όσον αφορά στις παράνομες
ουσίες. Η συντριπτική πλειονότητα των
1 θχρονων (91 %) δεν έχει πειραματιστεί
με κάποια παράνομη ουσία. Επίσης, παρά
το γεγονός ότι στην Ευρώπη η κάνναβη
συνεχίζει να αποτελεί την πιο διαδεδομένη 

παράνομη ουσία μεταξύ 1 θχρονων
μαθητών, η συντριπτική πλειονότητα των
1 θχρονων Ελλήνων (92%) δεν έχει πειραματιστεί 

με την κάνναβη.
ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
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