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Με τους αγώνες και τη δράσης μας λζμε ΟΧΙ Ε ΟΛΑ ΣΑ ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ
Η χϊρα μασ βυκίηεται όλο και πιο βακιά ςτθν παρατεταμζνθ καπιταλιςτικι κρίςθ. Οι επιπτϊςεισ τθσ
επιδροφν καταλυτικά ςτθ ηωι των παιδιϊν και των νζων ανκρϊπων. Μζςα ς’ αυτι τθ ηοφερι πραγματικότθτα
επιδεινϊνονται όλοι οι παράγοντεσ που κακορίηουν τθ διαμόρφωςθ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ, τισ προςπάκειεσ να
βάλουν τισ βάςεισ τθσ ενιλικθσ ηωισ τουσ. Η προβολι με κάκε τρόπο τθσ λογικισ του «αναγκαίου κακοφ» που απλά
πρζπει να αποδεχτοφμε, θ ζλλειψθ προοπτικισ, οδθγεί ςτθν ζλλειψθ κινιτρων, ςτθν παραίτθςθ.
Το φαινόμενο τθσ χριςθσ και τθσ εξάρτθςθσ από ψυχοτρόπεσ ουςίεσ είναι απόρροια κοινωνικϊν,
οικονομικϊν και πολιτικϊν προβλθμάτων που θ διόγκωςθ τουσ αντανακλάται άμεςα ςε όλεσ τισ πλευρζσ του
προβλιματοσ. Ζτςι ςτα χρόνια τθσ κρίςθσ εμφανίηεται ιδιαίτερα οξυμζνο γιατί περιςςότεροσ πλθκυςμόσ
πειραματίηεται με τισ ουςίεσ με αποτζλεςμα ςιμερα να ζχουμε:



Άνοδοσ τθσ χριςθσ ςτισ μακθτικζσ θλικίεσ. Μείωςθ τθσ θλικίασ πρϊτθσ επαφισ με τα ναρκωτικά με μετατόπιςθ
ςτα Γυμναςιακά χρόνια.
Σθμαντικι άνοδο τθσ χριςθσ κάνναβθσ ςτισ μακθτικζσ θλικίεσ και αφξθςθ όςων μακθτϊν από τθ δόκιμθ
περνοφν ςτθ ςυςτθματικι χριςθ κάνναβθσ

Η επικίνδυνθ και επίμονθ προςπάκεια για τθν ακϊωςθ τθσ δικεν ακίνδυνθσ κάνναβθσ, το διαχωριςμό των
ναρκωτικϊν ςε «ςκλθρά και μαλακά» και τθ νομιμοποίθςθ τουσ που γίνεται τα τελευταία χρόνια ςτθν Αμερικι και
τθν Ευρϊπθ, βρίςκει πρόκυμουσ υποςτθρικτζσ και ςτθ χϊρα μασ. Οι ςυνζπειεσ τθσ ζχουν ιδθ αποτυπωκεί
αρνθτικά και ςτα ςχολεία τθσ χϊρασ μασ. Η ανοχι και ο ςυμβιβαςμόσ με τθ χριςθ ουςιϊν κερδίηει ςυνεχϊσ ζδαφοσ
ςτισ ςυνειδιςεισ των παιδιϊν και αποτελεί ςθμαντικό επιβαρυντικό παράγοντα για τθν αφξθςθ τθσ χριςθσ.
Δεν υπάρχουν «ςκλθρά και μαλακά» ναρκωτικά, υπάρχουν ναρκωτικά. Όλεσ οι ουςίεσ, αλκοόλ, κάνναβθ,
χάπια, θρωίνθ, κ.α. ανεξάρτθτα τθ χθμικι τουσ ςφνκεςθ και τθ φαρμακολογικι τουσ δράςθ είναι ανελεφκερθ
επιλογι ςτθν οποία οδθγείται ζνασ άνκρωποσ από τθν ανάγκθ να «φφγει» από μια πραγματικότθτα που βιϊνει με
επϊδυνο τρόπο. Είναι μια επιλογι που καταλιγει ςτθν υιοκζτθςθ ενόσ καταςτροφικοφ τρόπου ηωισ που
χαρακτθριςτικό του ςτοιχείο είναι θ φυγι και θ παραίτθςθ.
Η νομιμοποίθςθ τθσ χριςθσ τθσ μιασ ι τθσ άλλθσ ψυχότροπθσ ουςίασ δε κα λφςει το πρόβλθμα, αντίκετα
κα το οξφνει αφοφ μζςα από αυτιν νομιμοποιείται ζνασ τζτοιοσ τρόποσ ηωισ, και τρόποσ ηωισ για τουσ νζουσ
ανκρϊπουσ γίνεται ι ίδια θ παραίτθςθ. Τα ναρκωτικά δεν οδθγοφν μόνο ςτο φυςικό κάνατο, αλλά και ςτον
κοινωνικό κάνατο, διαμορφϊνοντασ ανκρϊπουσ ςτο περικϊριο τθσ ηωισ. Κι εμείσ δε κζλουμε τθ νζα γενιά ςτο
περικϊριο τθσ ηωισ, αλλά τουσ κζλουμε πρωταγωνιςτζσ τθσ ηωισ, τουσ κζλουμε με κακαρι ςυνείδθςθ για να
μποροφν να διαμορφϊςουν τθ ηωι που τουσ αξίηει.
Η Ομοςπονδία Γονζων Αττικισ καλεί ςε διαρκι αγϊνα ενάντια ςε όλα τα ναρκωτικά και διεκδικεί






Στιριξθ των Κζντρων Πρόλθψθσ με διαρκι προγράμματα πρόλθψθσ ςε όλα τα ςχολεία και τακτι επιμόρφωςθ
των εκπαιδευτικϊν ςε κζματα εξαρτιςεων. Να δοκεί βάροσ ςτθν Πρωτογενι Πρόλθψθ με ςτιριξθ του
πολιτιςμοφ και του ακλθτιςμοφ μζςα ςτθν εκπαίδευςθ
Τθ διαςφάλιςθ του δθμόςιου και δωρεάν χαρακτιρα όλων των δομϊν Πρόλθψθσ-Θεραπείασ-Επανζνταξθσ. Τθ
διαμόρφωςθ Κεντρικοφ Σχεδιαςμοφ με ενιαία φιλοςοφία μζςα από ζναν Ενιαίο Φορζα Πρόλθψθσ-ΘεραπείασΚοινωνικισ Επανζνταξθσ-Ζρευνασ
Καμία νομιμοποίθςθ κανενόσ είδουσ ναρκωτικοφ.

