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Σε καλύτερο επίπεδο απ' αυτό της χώρας τα Γιάννινα σε ότι αφορά τις
ουσιοεξαρτήσεις

Είκοσι ολόκληρα χρόνια συμπληρώνονται φέτος για το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων
Ιωαννίνων, τη σημερινή «Σχεδία» που αποτέλεσε την πρώτη πιλοτική δομή σ' ολόκληρη την
Ελλάδα.

Με αφορμή την επέτειο αυτή διοργανώθηκε μία μεγάλη επιστημονική διημερίδα στην οποία,
εκτός από τις ομιλίες γνωστών επιστημόνων για καίρια θέματα που απασχολούν σήμερα
την κοινωνία, έγινε και ο απολογισμός των 20 αυτών χρόνων.

Βασικό συμπέρασμα είναι ότι η δράση της «Σχεδίας» όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει να
κρατήσει τα Γιάννινα χαμηλότερα από τον Πανελλαδικό μέσο όρο σε ό, τι αφορά τις
ουσιοεξαρτήσεις, χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν υφίσταται

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην διάρκεια της διημερίδας το 15% των
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μαθητών γυμνασίων και λυκείων είχαν καπνίσει τον τελευταίο μήνα (20,3% στο σύνολο),
10,4% καπνίζει συστηματικά (14,1% συνολικά) και 4,6% καπνίζουν βαριά (6,2% στο σύνολο).
Παράλληλα, το 0,5% των μαθητών 13-14 ετών έχει κάνει χρήση οποιουδήποτε ναρκωτικού
τουλάχιστον μια φορά σε όλη τους τη ζωή (2,1% στο σύνολο), ενώ στις ηλικίες 15-18 ετών
στο Νομό Ιωαννίνων το ίδιο ποσοστό είναι στο 11,4% (12,8% στο σύνολο).

Σε ό, τι αφορά το αλκοόλ, το 57% των Γιαννιωτών μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων ήπιαν
τον τελευταίο μήνα και το 39% έκανε υπερβολική κατανάλωση (60,8% ο μέσος όρος και
45,1%).

Συνολικά 772 άτομα έχουν απευθυνθεί στο κέντρο πρόληψης «Σχεδία», εκ των οποίων το
79,9% ήταν άνδρες και το 20,1% ήταν γυναίκες, με τις ηλικίες 21-30 ετών να έχουν τη
μερίδα του λέοντος (56,9%). Οι χρήστες ξεκινούν τα ναρκωτικά από τα 14.8 έτη (!), ενώ
κύρια ουσία χρήσης είναι η ηρωίνη (75,1%).

Τέλος, να σημειωθεί πως 230 άτομα έχουν ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Απεξάρτησης, 215
το διέκοψαν, 41 συνεχίζουν και 89 παραπέμφθηκαν σε άλλα προγράμματα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της «Σχεδίας» Στέφανος Τζιμογιάννης αναφέρθηκε στο ιστορικό
ίδρυσης του πρώην Συμβουλευτικού Σταθμού Ιωαννίνων το 1994, τονίζοντας πως «βασικός
στόχος μας ήταν και είναι η ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας ώστε να αντιμετωπιστεί
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόβλημα των εξαρτήσεων». Ο κ. Τζιμογιάννης
χαρακτήρισε τις εξαρτήσεις από ουσίες ως μείζον κοινωνικό πρόβλημα και απευθυνόμενος
στους εκπροσώπους της Τοπ. Αυτοδιοίκησης που ήταν παρόντες τους είπε πως έχουν
ακουμπήσει το πρόβλημα ελάχιστα και επιφανειακά!

«Η πρόληψη μας αφορά όλους. Η Πολιτεία έχει τις ευθύνες της, όμως αν οι ίδιοι οι πολίτες
δεν ευαισθητοποιηθούν και δεν κινητοποιηθούν στον αγώνα της πρόληψης το αποτέλεσμα
θα είναι μηδενικό», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της «Σχεδίας».
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