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Οι Γονείσ Λζμε ΟΧΙ ςε ΟΛΑ τα Ναρκωτικά!
Όλουσ εμάσ τουσ γονείσ, μασ ανθςυχεί ιδιαίτερα θ νομοκζτθςθ τθσ καλλιζργειασ και
διακίνθςθσ τθσ ιατρικισ κάνναβθσ εκτόσ κρατικοφ μονοπωλίου, που ψθφίςτθκε πριν από
λίγεσ μζρεσ ςτθ Βουλι. Όλοι γνωρίηουμε ότι θ χριςθ τοξικϊν ουςιϊν ςτισ μζρεσ μασ, που
θ οικονομικι κρίςθ δθμιουργεί πολλά αδιζξοδα, αυξάνεται ςθμαντικά δίπλα ςτα
προβλιματα που ςιμερα βιϊνει θ νζα γενιά και ιδιαίτερα ςτθ μακθτικι νεολαία.
Τα επιχειριματα τθσ κυβζρνθςθσ ότι το κάνει για «κεραπευτικοφσ» ςκοποφσ και ότι
πρόκειται για ουςίεσ που δεν είναι εξαρτθςιογόνεσ, όπωσ το χαςίσ, μασ κυμίηει τθ
ςυηιτθςθ που ςυχνά ανοίγει για τα ςκλθρά και μαλακά ναρκωτικά, θ οποία μασ βρίςκει
εντελϊσ αντίκετουσ.
Σφμφωνα με τουσ ειδικοφσ θ κάνναβθ είναι εξαρτθςιογόνοσ ουςία, ανικει ςτα λεγόμενα
ναρκωτικά και - αν και δεν ταυτίηεται ωσ προσ τθ φαρμακολογικι και τοξικι τθσ δράςθ με
άλλα ναρκωτικά - ανικει ςτθν κατθγορία των ψυχοτρόπων ουςιϊν που προκαλοφν
εκιςμό και εξάρτθςθ. Με βάςθ τα ςτοιχεία του ΚΕΘΕΑ, 1 ςτουσ 4 ενθλίκουσ που ηθτά
βοικεια από τισ υπθρεςίεσ του επικυμεί να απεξαρτθκεί από τθν κάνναβθ, ενϊ 9 ςτουσ
10 ζφθβουσ χριςτεσ που απευκφνονται ςτο ΚΕΘΕΑ είναι εξαρτθμζνοι από κάνναβθ.
Οι αιτίεσ που οδθγοφν ςτθν «επιλογι» μιασ ναρκωτικισ ουςίασ είναι κοινζσ για όλεσ τισ
ουςίεσ. Ιδιαίτερα θ διαφιμιςθ, θ απενοχοποίθςθ ςτα μάτια των παιδιϊν τθσ χριςθσ του
χαςίσ είναι άκρωσ επικίνδυνθ και για τον πρόςκετο λόγο ότι ζχει αποδειχκεί πωσ όλοι οι
χριςτεσ θρωίνθσ είχαν ξεκινιςει από χαςίσ.
Η νομιμοποίθςθ τθσ χριςθσ κάνναβθσ για "κεραπευτικοφσ" ςκοποφσ, χωρίσ
ςυγκεκριμζνουσ όρουσ και περιοριςμοφσ ςτον ζλεγχο τθσ διακίνθςισ τθσ, αποτελεί το
δοφρειο ίππο τθσ νομιμοποίθςισ τθσ και για "ψυχαγωγικοφσ" ςκοποφσ. Αυτό εξάλλου ζχει
ςυμβεί ςτισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ και ςτισ χϊρεσ τθσ αμερικανικισ θπείρου.
Αποτελεί το όχθμα για να οδθγθκεί θ νεολαία ςτθ χριςθ και τθν εξάρτθςθ από όλα τα
ναρκωτικά».
Το παράδειγμα τθσ Ολλανδίασ, ςφμφωνα με ειδικι ζκκεςθ του ολλανδικοφ υπουργείου
Υγείασ, αναδεικνφει τζτοιεσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ, κακϊσ αυξικθκε θ χριςθ θρωίνθσ,
κόκασ και άλλων ναρκωτικϊν ουςιϊν. Το Άμςτερνταμ μετατράπθκε ςε κζντρο του
διεκνοφσ εμπορίου ναρκωτικϊν και θ πρϊτθ πόλθ ςε εγκλθματικότθτα ςτον κόςμο.
Ο πραγματικόσ ςκοπόσ τθσ κυβζρνθςθσ είναι θ πλιρθσ απελευκζρωςθ τθσ
καλλιζργειασ και τθσ διακίνθςθσ τθσ κάνναβθσ από πολυεκνικοφσ ομίλουσ τθσ

φαρμακοβιομθχανίασ. Ήδθ από τισ αρχζσ του καλοκαιριοφ του 2017 ζνα ςωρό
κολοςςοί εκδιλωςαν
το
ενδιαφζρον
τουσ για άμεςθ
αγορά
ελλθνικϊν
καλλιεργοφμενων εκτάςεων. Στο όνομα τθσ «ανάπτυξθσ» κάνει ζνα ακόμθ βιμα για τθ
νομιμοποίθςθ τθσ κάνναβθσ πρϊτα απ' όλα ςτθ ςυνείδθςθ τθσ νζασ γενιάσ,
προβάλλοντασ τα "οφζλθ" που κα ζχει θ ανάπτυξθ μιασ τζτοιασ οικονομικισ
δραςτθριότθτασ για τισ επιχειριςεισ και το κράτοσ. Απενοχοποιείται με αυτόν τον τρόπο
ςτθ ςυνείδθςθ των νζων θ κάνναβθ, νομιμοποιείται ςτθ ςυνείδθςι τουσ ακόμθ και ο
τρόποσ ηωισ που ςυνοδεφει τθ χριςθ!
Η Ομοςπονδία Ενώςεων υλλόγων Γονζων Κρήτησ λζει ΟΧΙ ςε όλα τα ναρκωτικά.
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Καμιά νομιμοποίθςθ κανενόσ είδουσ ναρκωτικοφ. Όχι ςτο διαχωριςμό ςε ςκλθρά
και μαλακά.
Πρόλθψθ- απεξάρτθςθ- κοινωνικι επανζνταξθ δθμόςια και δωρεάν με ευκφνθ
του κράτουσ για όλουσ. Ο χριςτθσ δεν ζχει κζςθ ςτθ φυλακι αλλά «κακαρόσ από
όλεσ τισ ουςίεσ» μζςα ςτθν κοινωνία ωσ ιςότιμο μζλοσ.
Καμία επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ςτον τομζα αυτό.
Προγράμματα «ςτεγνισ» κεραπείασ, τόςα όςα ζχει ανάγκθ ο τόποσ, με ευκφνθ
του κράτουσ.
Προγράμματα Πρόλθψθσ ςτα ςχολεία, ςτισ ςχολζσ, ςτο ςτρατό, ςτουσ χϊρουσ
όπου εργάηεται και διαςκεδάηει θ νεολαία.
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