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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Ωσ Ανϊτατθ Συνομοςπονδία Γονζων Μακθτϊν Ελλάδασ (ΑΣΓΜΕ)  καταγγζλλουμε  με  μεγάλθ  

αγωνία τισ προςπάκειεσ τθσ κυβζρνθςθσ που με τθ ςφμπνοια κομμάτων τθσ αντιπολίτευςθσ προχωροφν  

ςτθ δθμιουργία «χϊρων εποπτευόμενθσ χριςθσ» ναρκωτικϊν ουςιϊν ςτο κζντρο τθσ Ακινασ.  

Αγανακτοφμε  γιατί βλζπουμε  κακαρά ότι θ κυβζρνθςθ ΣΥΡΙΖΑ  για  άλλθ  μια  φορά ακολουκεί τισ 
κατευκφνςεισ τθσ ΕΕ για τθ διαχείριςθ τθσ τοξικοεξάρτθςθσ  με  τθν υποβάκμιςθ και μείωςθ των 
προγραμμάτων πλιρουσ απεξάρτθςθσ  και  τθν καλλιζργεια τθσ ναρκωκουλτοφρασ  για  τα παιδιά  μασ. 

Αλικεια κζλουν  να  μασ  πείςουν  ότι  με  αυτό  το  μζτρο  κα  μειωκεί  θ  χριςθ ;  

Εμεισ  ωσ απλοί  γονείσ καταλαβαινουμε  ότι  αυτό  που  κα  ςυμβεί  είναι θ νομιμοποίθςθ των 
ναρκωτικϊν και θ εμπορία τουσ, θ νομιμοποίθςθ του προβλιματοσ ωσ ενόσ ακόμθ "φυςικοφ φαινομζνου" 
ςτθ ςυνείδθςθ τθσ  των παιδιϊν  μασ.  

Μαηί με τθ διά βίου υποκατάςταςθ οι χϊροι αυτοί κα αποτελοφν μζτρο που αφαιρεί τθ 
δυνατότθτα από τον εξαρτθμζνο να αλλάξει τθν πορεία του, αλλά να κερδίςει και τθ ηωι του. 

‘Αλλωςτε  και  τα   μζχρι  τϊρα  ςτοιχεία  από αλλεσ  χϊρεσ  τθσ Ευρϊπθσ αποδεικνφουν ότι θ χριςθ 
τζτοιων χϊρων όχι μόνο δεν μείωςε τουσ κανάτουσ αλλά «ζχουμε τθ ςτακερι αφξθςθ τθσ χριςθσ 
θρωίνθσ, ενϊ ςυγχρόνωσ τα ςτοιχεία δείχνουν ότι λόγω αυτϊν των χϊρων,  πχ ςτθν Ολλανδία - όπου 
δρουν από φορείσ υπουργείων, ΜΚΟ ωσ και Εκκλθςίεσ - δεν υπάρχει οφτε τάςθ ζνταξθσ χρθςτϊν ςε 
κεραπευτικά προγράμματα. 

Κάνουν ότι μποροφν για  ουςιαςτικά  για  να ενκαρρφνουν τθ χριςθ  και  ταυτοχρονα  να μειωκεί το 
κίνθτρο για κεραπεία. Η  πολιτικι τθσ  "μείωςθσ τθσ βλάβθσ"  που  προβάλλουν, επικεντρϊνει ςτθν 
αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που δθμιουργεί θ χριςθ και δεν αντιμετωπίηει τθ χριςθ ωσ πρόβλθμα. 
κα ςυμβάλει ςτθ νομιμοποίθςθ ςτθ ςυνείδθςθ τθσ νζασ γενιάσ τθσ φπαρξθσ και χριςθσ ναρκωτικϊν 
ουςιϊν. 

Κι από τθ άλλθ μασ βρίςκει αντίκετουσ θ προςζγγιςθ να ''κακαριςτεί” το Κζντρο τθσ Ακινασ 
προκειμζνου να καταςτεί τουριςτικά κελκτικό και να διευκολυνκοφν οι επενδφςεισ των μεγάλων 
επιχειρθματικϊν ςυμφερόντων.  Δθλαδι, δεν  μασ  νοιάηει  αν  υπάρχουν χριςτεσ  αλλα  μασ νοιάηει να  
μθν  είναι ορατοί. 

Κανζνασ χϊροσ «εποπτευόμενου κανάτου» 

Ωσ Οργανϊςεισ Γονζων ζγκαιρα ζχουμε ανοίξει αυτό το ηιτθμα, τθσ διάδοςθσ των εξαρτθςιογόνων 

ουςιϊν ςτουσ μακθτζσ και ζχουμε πάρει ξεκάκαρθ κζςθ ενάντια ςε όλα τα ναρκωτικά και ςε όλεσ τισ 

εξαρτιςεισ με αποφάςεισ Συνεδρίων μασ. 

Θζλουμε τα παιδιά μασ, τουσ νζουσ ανκρϊπουσ, με κακαρό μυαλό και ψυχι να αγωνίηονται για τθ 

ηωι τουσ, να χτίηουν το μζλλον που τουσ αξίηει και να αντιςτζκονται ςτα κυρίαρχα καταναλωτικά 

υποδείγματα διαχείριςθσ τθσ κακθμερινότθτασ. 



Ωσ ΑΣΓΜΕ καλοφμε ςε διαρκι αγϊνα ενάντια ςε όλα τα ναρκωτικά και τισ εξαρτιςεισ και 

διεκδικοφμε να δοκεί βάροσ ςτθν πρωτογενι πρόλθψθ με ςτιριξθ του πολιτιςμοφ και του ακλθτιςμοφ 

μζςα ςτθν εκπαίδευςθ. 

Παλεφουμε για : 

 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-Θεραπείασ-Κοινωνικισ Επανζνταξθσ-Ζρευνασ. 

  Καμία νομιμοποίθςθ κανενόσ είδουσ  ναρκωτικοφ.  
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