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ΘΕΛΟΤΜΕ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑ ΝΑ ΖΟΤΝ Ε ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΕΛΕΤΘΕΡΗ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ « ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ» ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΑΡΚΩΣΙΚΩΝ
Η Ανϊτατθ υνομοςπονδία Γονζων Μακθτϊν Ελλάδασ (ΑΓΜΕ)ςτζκεται με προβλθματιςμό απζναντι ςτο
νομοςχζδιο που ψιφιςε θ Κυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (1/3/2018) ςχετικά με τθν παραγωγι και επεξεργαςία τθσ
“φαρμακευτικισ” κάνναβθσ και εναντιϊνεται ςε κάκε προςπάκεια νομιμοποίθςθσ οποιαςδιποτε μορφισ
εξαρτθςιογόνασ ουςίασ. Μασ προβλθματίηει ιδιαίτερα θ εξζλιξθ αυτι γιατί ερχόμαςτε αντιμζτωποι ςυχνά με τθ
διευρυνόμενθ νομιμοποίθςθ και αποδοχι τθσ χριςθσ ουςιϊν, «νόμιμων» ι «παράνομων». Μασ ανθςυχεί γιατί το
φαινόμενο τθσ τοξικοεξάρτθςθσ ςθμειϊνει αυξθτικζσ τάςεισ ςτουσ μακθτζσ, με κφριο ςτοιχείο τθ μείωςθ τθσ θλικίασ
ζναρξθσ τθσ πρϊτθσ επαφισ με τισ ουςίεσ αυτζσ πριν τα 14 ζτθ, ςτθν Ελλάδα.
Θεωροφμε ότι με το νζο νομοςχζδιο τθσ κυβζρνθςθσ ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θ κατάςταςθ αυτι κα επιδεινωκεί.
Να γιατί:
Η κάνναβθ είναι ναρκωτικι ουςία που διαμορφϊνει ψυχολογικι εξάρτθςθ , ευκφνεται για πολλά
προβλιματα ψυχικισ υγείασ, ιδιαίτερα ςτισ νεαρζσ θλικίεσ που ακόμα δεν ζχουν ολοκλθρωκεί οι ςυνάψεισ του
εγκεφάλου. Από καμία ζρευνα δεν ζχει αποδειχκεί θ κάνναβθ ωσ φάρμακο πρϊτθσ επιλογισ για κάποια αςκζνεια και
αντίςτοιχεσ επιφυλάξεισ για τθ φαρμακευτικι τθσ αξία αναφζρουν τόςο θ Ετιςια Έκκεςθ του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά
(Μάρτθσ 2018), όςο και θ Αμερικάνικθ Ακαδθμία Παιδιατρικισ που υποςτθρίηει τθ ρθτι απαγόρευςθ χριςθσ
κάνναβθσ για οποιοδιποτε λόγο πριν τα 21 ζτθ.
Αποτζλεςμα του νομοςχεδίου αυτοφ κα είναι να «ακωωκεί» ζνα ναρκωτικό και κυρίωσ να διαμορφϊςει
ακόμα μεγαλφτερθ ανοχι ςτθ χριςθ ςτισ μακθτικζσ θλικίεσ. Σα ςτοιχεία ςτθ χϊρα μασ δείχνουν τριπλαςιαςμό τθσ
χριςθσ κάνναβθσ ςτο μακθτικό πλθκυςμό. τθν Ελλάδα θ χριςθ ουςιϊν ςτο μακθτικό πλθκυςμό αντιςτοιχεί ςτο 9%
των μακθτϊν όταν ςτθν ΕΕ είναι 22% και ςτισ ΗΠΑ 36%. Η μεγάλθ διαφορά βρίςκεται και ςτθ νομιμοποίθςθ τθσ
κάνναβθσ είτε για «φαρμακευτικοφσ» είτε για «ψυχαγωγικοφσ ςκοποφσ» ςε χϊρεσ τθσ ΕΕ και ςε 28 Πολιτείεσ των
ΗΠΑ.
Μάλιςτα θ Ετιςια Έκκεςθ του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά (Μάρτθσ 2017) καταγράφει ότι 1 ςτουσ 3 μακθτζσ ςτισ
ΗΠΑ ζχει κάνει χριςθ κάνναβθσ με εκτροπι ιατρικισ ςυνταγισ. Η φυτικι κάνναβθ λόγω του μεγάλου αρικμοφ
δραςτικϊν ουςιϊν που περιζχει (περίπου 750 χθμικζσ ουςίεσ και 104 κανναβινοειδι) δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί
αυτοφςια ωσ φαρμακευτικι ουςία. Αντίκετα ςυγκεκριμζνεσ δραςτικζσουςίεσ αν απομονωκοφν από το φυτό μποροφν
ναχρθςιμοποιθκοφν για φαρμακευτικοφσ ςκοποφσ, βαςικιπροχπόκεςθ όμωσ αποτελεί θ αντιμετϊπιςθ τουσ ωσ
φάρμακαακολουκϊντασ όλθ τθ διαδικαςία των κλινικϊν μελετϊνκαι τθσ ιςορροπίασ αποτελεςματικότθτασ και
κινδφνουόπωσ για κάκε φάρμακο πριν φτάςει ςτθν αγορά. Άρα είναιάλλο θ χριςθ φυςικισ κάνναβθσ για
«φαρμακευτικοφσ»ςκοποφσ και άλλο θ χριςθ ςκευαςμάτων που περιζχουν κανναβινοειδι.
’ αυτι τθν προςπάκεια που γίνεται ϊςτε κλιμακωτά νανομιμοποιθκεί και ςτθ ςυνείδθςθ και ςτθν κοινωνία
θ χριςθ εξαρτθςιογόνων ουςιϊν χρειάηεται το κίνθμαΓονζων να αντιδράςει και να ςυνεχίςει τισ πρωτοβουλίεστου
για ενθμζρωςθ μακθτϊν – γονιϊν – εκπαιδευτικϊν γιατο κοινωνικό φαινόμενο τθσ τοξικοεξάρτθςθσ.
Ωσ ΑΓΜΕ απαιτοφμε να υπάρχει δθμόςια και δωρεάν ενιαία Πρόλθψθ για ΟΛΕ τισ εξαρτιςεισ ςε όλεσ τισ
ςχολικζσ βακμίδεσ και για αυτό το επόμενο διάςτθμα προγραμματίηουμε (από κοινοφ με Ομοςπονδίεσ και
Ενϊςεισ Γονζων) και ςυνάντθςθ με τα Κζντρα Πρόλθψθσ ϊςτε να ςυνδιαμορφϊςουμε κοινά αιτιματα για τθν
ενίςχυςθ τθσ Πρόλθψθσ μζςα ςτθ ςχολικι κοινότθτα.
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