
Η ΚΝΕ καλεί τη νεολαία να αντισταθεί στην πολιτική της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ  και 
των υπόλοιπων κοµµάτων του συστήµατος που ανοίγουν διάπλατα το δρόµο της νο-

µιµοποίησης των ναρκωτικών και βάζουν ταφόπλακα στην πρόληψη και την απεξάρτη-
ση. Να καταδικάσει και µε την ψήφο της όλους όσοι της ζητάνε να αντιµετωπίζει τα ναρ-
κωτικά ως «φυσικό φαινόµενο» και να συµβιβαστεί µε τις αιτίες που οδηγούν στη χρήση 
και την εξάρτηση, αιτίες βαθιά δεµένες µε το εκµεταλλευτικό καπιταλιστικό σύστηµα. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΣΥΡΙΖΑ, Ν∆, ΚΙΝΑΛ, ναζιστική Χρυσή Αυγή, 
όλοι µαζί έχουν συµφωνήσει µε την ψήφο τους στη Βουλή:

• Να ιδρυθούν χώροι “υγιούς” χρήσης ναρκωτικών, για να 
µη χαλάνε οι εξαρτηµένοι τη µόστρα των πόλεων. Μάλιστα, 
ΣΥΡΙΖΑ και Ν∆ συναγωνίζονται µεταξύ τους στον κανιβαλι-
σµό, µε τη Ν∆ να προτείνει το ίδιο το κράτος να χορηγεί την 
ηρωίνη µέσα στους Χώρους Εποπτευόµενης Χρήσης!
• Να παραδοθούν δοµές πρόληψης και απεξάρτησης 

σε ΜΚΟ και ιδιώτες που θα θησαυρίζουν πατώντας 
στον πόνο και τις ανάγκες εκατοντάδων οικογενειών.
• Να υπολειτουργούν τα θεραπευτικά προγράµµατα 
µε εργαζόµενους ανακυκλώσιµους, για όσο χρόνο 
ισχύει η χρηµατοδότηση των ΕΣΠΑ, υπονοµεύοντας 
στην πράξη τη διαδικασία της απεξάρτησης.

Είναι τα ίδια κόµµατα που είτε από κυβερνητικές θέσεις είτε ως αντιπολίτευση ενίσχυσαν µε τις πολιτι-
κές τους τη φτώχεια, την ανεργία, την εργασιακή περιπλάνηση, την εµπορευµατοποίηση κάθε ανθρώπινης 
ανάγκης για την υπεράσπιση του καπιταλιστικού κέρδους. Όλες, δηλαδή, τις αιτίες που σπρώχνουν τους 
νέους στη χρήση ουσιών και ταυτόχρονα µειώνουν το κίνητρο των εξαρτηµένων για θεραπεία!

Κάτω από τη µάσκα της “προόδου” ή της “συντήρη-
σης” κρύβεται το ίδιο πρόσωπο: Η πιστή εφαρµογή 
των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 
ναρκωτικά, η χρεοκοπηµένη πολιτική της «µείωσης 
της βλάβης», της διαιώνισης της εξάρτησης µέσω 
υποκαταστάτων. Η υποβάθµιση των στεγνών θε-
ραπευτικών προγραµµάτων, των ψυχοκοινωνικών 
υπηρεσιών που απευθύνονται στους χρήστες, η διά-
λυση της πρόληψης. Η στέρηση κάθε δυνατότητας να 
επανεξετάσουν οι εξαρτηµένοι τη ζωή τους. 

Για τις ανάγκες των µονοπωλίων αντιµετωπίζουν 
τους χρήστες ως «τελειωµένους», που τους αξίζει 
µόνο ο “ελεγχόµενος θάνατος” για να µπορεί το του-
ριστικό κεφάλαιο να επενδύει ανενόχλητο στα κέντρα 
των πόλεων. Από τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέ-
ντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών δεν προκύπτει 
από πουθενά η αποτελεσµατικότητα των shooting 
rooms ως προς τη µείωση της χρήσης, την ένταξη 
των χρηστών σε θεραπεία, αλλά και την ίδια τη µείω-
ση των θανάτων από ηρωίνη.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Tο 56,4% 
των χρηστών 
είναι άνεργοι 
(ΕΚΠΝΤ, 2018)

Το 47,4% 
δεν έχει ολοκληρώσει 
τη ∆ευτεροβάθµια 
εκπαίδευση 
(ΕΚΠΝΤ, 2018)



Στην ΕΕ αυξάνονται οι θάνατοι από υπερβολική δόση ηρωίνης (ΟΗΕ, 2017, EMCDDA 2018)

Έδωσαν τη δυνατότητα σε µια σειρά εταιρείες να παράγουν σκευάσµατα κάνναβης χωρίς τεκ-
µηριωµένη αποτελεσµατικότητα, χωρίς κανέναν έλεγχο ως προς τη σύνθεσή τους, τις παρε-
νέργειες κ.λπ., αγνοώντας όλους τους επιστηµονικούς φορείς που έχουν δηλώσει ανοιχτά τις 
αντιρρήσεις και τις επιφυλάξεις τους, στρώνοντας το έδαφος για την αθώωση ενός ναρκωτικού. 

Τα προγράµµατα ιατρικής χρήσης της κάνναβης που δεν διέπονται από επαρκές ρυθµιστικό 
πλαίσιο αυξάνουν τον κίνδυνο εκτροπής της κάνναβης στη µη ιατρική χρήση, καθώς η 
κάνναβη καθίσταται ευρύτερα διαθέσιµη, ενδεχοµένως και σε χαµηλότερη τιµή και πιο 
ισχυρή µορφή (ΟΗΕ, 2018).

Κανείς δεν επέλεξε να ασφυκτιά σε µια κοινωνία που 
του στερεί τα όνειρα, τους στόχους, την ίδια του τη 
ζωή, που παρουσιάζει ως µόνη αλήθεια την εκµετάλ-
λευση, την υποταγή, τον ανταγωνισµό. Ο δρόµος των 
ναρκωτικών είναι ανελεύθερη επιλογή που περνά 
από συµπληγάδες κοινωνικών και ταξικών αποκλει-

σµών. Μετατρέπουν το θύµα σε θύτη για να κρύψουν 
τις ευθύνες τους, για να βγάλουν λάδι το καπιταλιστικό 
σύστηµα που υπερασπίζονται. 

∆ικαίωµα της νεολαίας είναι η πραγµατικά δηµόσια 
και δωρεάν παιδεία, η δουλειά µε δικαιώµατα, η δυ-
νατότητα προσωπικού προγραµµατισµού, η πρόσβα-
ση στον πολιτισµό και τον αθλητισµό που έχουν γίνει 
πανάκριβο αγαθό, η ύπαρξη και ποιοτική αξιοποίηση 
του ελεύθερου χρόνου. Το να ζούµε µια ζωή που δεν 
θα παζαρεύουµε τις ανάγκες µας!

Την ελευθερία στην αυτοκαταστροφή µας 
που µας χαρίζουν απλόχερα τους την επιστρέφουµε!

Η ΚΝΕ καλεί κάθε νέο και νέα που αγανακτεί από όλα αυτά που µας έχουν στερήσει, να µαυρίσει τις 
πολιτικές που µαυρίζουν τη ζωή µας και ζητάνε νοµιµοποίηση από το λαό για να συνεχίσουν το 

αντιλαϊκό τους έργο. Σε όσους επιδιώκουν να στείλουν στο περιθώριο, να «θολώσουν» τη σκέψη µιας 
γενιάς που έχει χίλιους λόγους να αγωνιστεί για όσα της κλέβουν!

Η µαχητική στάση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, η συνεπής πάλη που διεξάγει 
όλα αυτά τα χρόνια απέναντι στις πολιτικές που γεννούν και αναπαράγουν τη χρήση, που διαλύουν 
την πρόληψη και την απεξάρτηση πρέπει να γίνουν κριτήριο ψήφου και δράσης για τη νεολαία. 

∆εν θα δώσουµε λευκή επιταγή σε αυτούς που τσάκισαν τα όνειρά µας! 
Όλοι οι νέοι που προβληµατίζονται πρέπει να κάνουν το βήµα, να µη συµβιβαστούν µε άλλη “µια από τα 
ίδια”. Να µην πιάσουν τόπο τα κάλπικα διλήµµατα που προσπαθούν να περάσουν.

∆εν έχουµε άλλο χρόνο να τους χαρίσουµε.

Τώρα χρειαζόµαστε ισχυρό ΚΚΕ!

Βαφτίζουν τη χρήση 
«ατοµική επιλογή ζωής» 

και «δικαίωµα»!


