
Εκ μέροσς τοσ Δ.Σ της ΑΣΓΜΕ o Πρόεδρος Δημήτρης Λάμπροσ. 

 

 Χαηξεηίδνπκε ηε ζεκεξηλή  εθδήισζε ηεο Οκνζπνλδίαο Γνλέσλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

κε ζέκα ηελ «ηνμηθνεμάξηεζε ζηελ λεαξή ειηθία», έλα ζέκα δπζηπρώο επίθαηξν όζν 

πνηέ θαη αλεζπρεηηθό γηα όινπο όζνη αλαηξέθνπκε ή εξγαδόκαζηε κε παηδηά, ζε όπνηα 

ειηθία θη αλ βξίζθνληαη απηά. 

 

Η παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θαπηηαιηζηηθή θξίζε απνζέηεη όιν θαη πεξηζζόηεξν 

βάξνο ζηηο - ήδε θνξησκέλεο πιάηεο καο-. Η αλεξγία, ε αλέρεηα, ε αλαζθάιεηα, ηα 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, ε ηξαγηθή έιιεηςε ή ππνβάζκηζε ππνζηεξηθηηθώλ 

ππεξεζηώλ, ε απαίηεζε από ηνλ γνληό λα «βάδεη ζπλερώο ην ρέξη ζηελ ηζέπε ηνπ» 

αθόκε θαη γηα ηε «δεκόζηα θαη δσξεάλ» εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπ, έξρνληαη λα 

επηβαξύλνπλ ηόζν ζπλαηζζεκαηηθά όζν θαη πιηθά όινπο εκάο πνπ θάπσο αιιηώο 

είρακε θαληαζηεί ηνλ γνλετθό καο ξόιν θαη ηε γνλετθή ζρέζε, ζηεξώληαο από απηή 

θάζε ραξά θαη ζεηηθή πξνζκνλή.   

 

Μπξνζηά ζηα ηόζν πηεζηηθά πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, αλαγθαδόκαζηε λα 

βάδνπκε ζηελ άθξε αλεζπρίεο, όπσο ηα λαξθσηηθά, πνπ ζεσξνύκε καθξνπξόζεζκεο ή 

θαη αλύπαξθηεο, αθνύ δελ πξόθεηηαη ην δηθό καο παηδί ΠΟΤΕ λα θάλεη κηα ηέηνηα 

νιέζξηα επηινγή… Δπζηπρώο, θάπνπ εθεί, έξρεηαη ε πξαγκαηηθόηεηα θαη καο 

δηαςεύδεη: θαλέλα παηδί δελ είλαη πξνζηαηεπκέλν θαη θαλέλαο γνληόο δελ πξέπεη λα 

ζεσξεί όηη όιν απηό δελ ηνλ αθνξά. 

 

Η εμάξηεζε από ηα λαξθσηηθά θαη άιιεο νπζίεο είλαη έλα πνιππαξαγνληηθό θνηλσληθό 

θαηλόκελν πνπ επεξεάδεηαη άκεζα από ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο νη λένη θπξίσο 

άλζξσπνη δηακνξθώλνπλ ηε ζπλείδεζή ηνπο θαη νξακαηίδνληαη ην κέιινλ ηνπο. Πνην 

κέιινλ όκσο κπνξνύλ λα νξακαηηζηνύλ νη λένη ζήκεξα; Τεο αλεξγίαο, ηεο 

αλαζθάιεηαο, ηεο καηαηόηεηαο; Η επηινγή ησλ ζπνπδώλ ησλ παηδηώλ καο γίλεηαη κε 

θξηηήξην ηελ εγγύηεηα ηνπ ηξηηνβάζκηνπ ηδξύκαηνο κε ηνλ ρώξν δηακνλήο ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ θαη όρη κε θξηηήξην ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ επηζπκίεο. Τν λα βξεη κηα 

εξγαζία έλαο λένο ζήκεξα κάιινλ κνηάδεη νπηνπία θαη ην λα θάλεη ζήκεξα έλαο λένο 

άλζξσπνο ηε δηθή ηνπ νηθνγέλεηα κνηάδεη άπηαζην όλεηξν. 

 

Μπξνζηά ζην δηθαίσκα ησλ λέσλ αλζξώπσλ ζηελ παηδεία, ηελ πγεία, ηελ εξγαζία, ηνλ 

ειεύζεξν ρξόλν, ηελ ίδηα ηε δσή ηειηθά, νξζώλεηαη έλαο αηζάιηλνο θξάρηεο από 

εκπόδηα πνπ ή ζα πξέπεη λα δνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ αγσληδόκελνη λα ηνλ 

γθξεκίζνπλ ή ζα πξέπεη λα ηνλ απνδερηνύλ θαη λα επηβηώζνπλ κε όπνηνλ ηξόπν πίζσ 

από απηόλ ή λα θαηαθύγνπλ ζε νπζίεο (ή/θαη θαηαζηάζεηο) πνπ ζα ηνπο 

δεκηνπξγήζνπλ κηα πιαζκαηηθή αίζζεζε θπγήο από κηα ηόζν επίπνλε 

πξαγκαηηθόηεηα. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ ε ζεκεξηλή εθδήισζε απνθηά ηδηαίηεξε 

ζεκαζία απηή ηελ επνρή ηεο θξίζεο. Δηόηη απηή ε επνρή από ηε κηα εληζρύεη ηελ 

παζεηηθόηεηα -αθνύ δελ πξόθεηηαη ηίπνηα λα αιιάμεη γηαηί λα παιέςσ- θαη από ηελ 

άιιε κέζα από όιε ηε ζπδήηεζε πεξί δηαρσξηζκνύ ζε ζθιεξά θαη καιαθά λαξθσηηθά 

αθαηξείηαη ν όπνηνο θόβνο θαη ελνρέο κπνξεί λα θξαηά ηνλ λέν καθξηά από ηέηνηεο 

επηινγέο.  

 



Η εμάξηεζε –όπνηα κνξθή θη αλ παίξλεη- είλαη ε πην αθξαία κνξθή αιινηξίσζεο ηεο 

αλζξώπηλεο πξνζσπηθόηεηαο θαζώο o εμαξηεκέλνο άλζξσπνο απνκαθξύλεηαη από ηνλ 

εαπηό ηνπ, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ηελ θνηλσλία ζε κηα ειηθία πνπ ζα έπξεπε λα 

θπξηαξρεί κέζα ηνπ ε αγσληζηηθή δηάζεζε θαη ε ακθηζβήηεζε θαη λα κπαίλνπλ νη 

βάζεηο γηα ηελ θνηλσλία ηνπ κέιινληνο.  

 

Εκείο, σο ΑΣΓΜΕ, είκαζηε μεθάζαξνη: Δελ ππάξρνπλ θαθά θαη ιηγόηεξν θαθά 

λαξθσηηθά: παιεύνπκε ελάληηα ζε όια ηα λαξθσηηθά γηαηί δελ επηηξέπνπκε ζε 

θαλέλαλ λα δειεηεξηάδεη ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν ην κπαιό ησλ παηδηώλ καο. Εκείο 

ζέινπκε ηα παηδηά καο ελεξγνύο θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο πνιίηεο πνπ ζα παιεύνπλ 

γηα κηα θαιύηεξε θνηλσλία θαη όρη παζεηηθνύο δέθηεο κηα αλππόθνξεο 

πξαγκαηηθόηεηαο εγθισβηζκέλνπο πίζσ από πιαζκαηηθέο δηεμόδνπο.  

 

Πηζηεύνπκε όηη ε ζεκεξηλή πξσηνβνπιία ηεο Οκνζπνλδίαο Γνλέσλ Αηηηθήο δε ζα 

πξέπεη λα κείλεη κόλν κέζα ζηελ αίζνπζα ηεο απνςηλήο δηνξγάλσζεο, αιιά ζα πξέπεη 

λα πηνζεηεζεί θαη λα πξνσζεζεί ζε όιεο ηηο Ελώζεηο θαη ηνπο Σπιιόγνπο Γνλέσλ 

πξνθεηκέλνπ ηα θείκελα ησλ νκηιηώλ λα απνηειέζνπλ πεγή ελεκέξσζεο θαη 

πξνβιεκαηηζκνύ γηα όινπο ηνπο γνλείο. 

 

Επρόκαζηε θαιή επηηπρία ζηελ εκεξίδα ζαο.  

 
 


