
ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΚΑΤΑΣΤΟΛΉ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΑ ΨΑΧΝΕΙΣ ΤΗ ΦΥΓΉ26Η ΙΟΥΝΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Η ΚΝΕ καλεί 
όλους τους νέους 

και τις νέες, 
να παλέψουμε ενάντια 

στο σύστημα
που μας θέλει σκλάβους 

στον 21ο αιώνα, 
με «θολωμένο» μυαλό, 

χωρίς ζωή! 

• Γιατί η ζωή με δικαιώματα κατακτιέται με συλλογική αγωνιστική προσπάθεια. 
Με τη νεολαία και το λαό πρωταγωνιστές και όχι στο περιθώριο.

• Γιατί οι συναρπαστικές στιγμές, οι πραγματικές συγκινήσεις κρύβονται μέσα 
στην ίδια τη ζωή και τη συλλογική δράση και όχι στην «ψευδαίσθηση» και την 
ατομική φυγή! 

• Γιατί πραγματική ελευθερία νιώθεις όταν επιλέγεις με βάση τη γνώση και  
προσπάθεια για μια καλύτερη ζωή και όχι όταν παραδίνεσαι στην μοίρα που 
διαμορφώνουν «για σένα χωρίς εσένα».

• Γιατί πρόοδος είναι να στέκεσαι κυρίαρχος του εαυτού σου, χωρίς εξαρτή-
σεις, που αποδεικνύονται πολύτιμες για τους εκμεταλλευτές.

Για τα κέρδη τους θυσιάζουν το μυαλό και την ψυχή των νέων!

Η φετινή Παγκόσμια μέρα κατά των ναρκωτικών συνοδεύ-
εται από την ψήφιση -με ευρεία πλειοψηφία (ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-
ΚΙΝΑΛ)- του νόμου για την παραγωγή, εξαγωγή και διάθε-
ση προϊόντων «φαρμακευτικής» κάνναβης αδιαφορώντας 
ακόμα και για τα όρια περιεκτικότητας που καθιστούν την 
κάνναβη ναρκωτικό. 

Αυτός είναι ο καθρέφτης της καπιταλιστικής ανάπτυξης 
που βλέπει στην κάνναβη έναν από τους πιο ραγδαία ανα-
πτυσσόμενους και επικερδείς οικονομικούς κλάδους! Αυτές 
είναι οι «βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές» που προσπαθεί 
να «ανταγωνιστεί» η χώρα μας! 

Εξάλου, η ΕΕ βάζει στόχο έως το 2025 να απελευθε-
ρωθεί η «φαρμακευτική» κάνναβη σε όλα τα κράτη-μέλη, 
ώστε να προχωρήσει και η απελευθέρωση της «ψυχαγω-
γικής» χρήσης, που θα αποφέρει και τα μεγαλύτερα κέρδη.

Ο νόμος ανοίγει διάπλατα το δρόμο για την συνολική απελευθέρωση της χρήσης και διάθεσης ουσιών. Το ίδιο το σύστημα 
και η πολιτική όσων το υπηρετούν είναι που αναπαράγει τους παράγοντες που πυροδοτούν την χρήση. Γιατί για το καπι-
ταλιστικό σύστημα τα ναρκωτικά έχουν διπλό στόχο: Αύξηση της καπιταλιστικής κερδοφορίας και κοινωνική καταστολή!

Η συζήτηση για τη νομιμοποίηση της κάνναβης στοχεύει στη νομιμοποίηση
των αιτιών της χρήσης στη συνείδηση της νέας γενιάς!

Επιστρατεύουν μια σειρά αντιεπιστημονικές θεωρίες που 
παρουσιάζουν την κάνναβη ως ένα «παρεξηγημένο φυτό» 
που μόνο νεκρούς δεν ανασταίνει, την ώρα που η επιστη-
μονική έρευνα για τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα των 
συστατικών της είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Δεν είναι τυχαίο 
ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εγκρίνει μόλις 2 
σκευάσματα αναφέροντάς τα ως καταπραϋντική - παρηγο-
ρητική θεραπεία πολύ συγκεκριμένων παθήσεων, ενώ στο 
εμπόριο κυκλοφορούν χιλιάδες και μάλιστα για πάσα χρήση!

Μιλάνε για «φαρμακευτική» χρήση, αλλά είναι οι πρώ-
τοι που δεν αντιμετωπίζουν την κάνναβη με τέτοιους όρους, 

αφού προβάλλουν ολόκληρο το φυτό ως «φάρμακο» και 
ενσωματώνουν έως και τον «μπάφο» στα τελικά προϊόντα 
της «φαρμακευτικής κάνναβης». Το φυτό της κάνναβης πε-
ριέχει εκατοντάδες χημικές ουσίες που η επίδρασή τους δεν 
έχει ερευνηθεί. Η επιστημονική κοινότητα είχε το νομικό 
πλαίσιο ώστε να απομονώσει και να χρησιμοποιήσει αυτά 
τα συστατικά, με κρατικό έλεγχο, για ερευνητικούς σκοπούς. 

Ο νόμος για την κάνναβη της ΝΔ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ 
το 2016 δεν υπηρετεί τον πόνο των ασθενών παρά μο-
νάχα τον καημό των επιχειρηματιών να επενδύσουν τα 
συσσωρευμένα τους κεφάλαια!

Στην ΕΕ 78 εκατομμύρια 
έχουν κάνει χρήση κάνναβης, 

αυξάνοντας κατά 45% σε 
μια 10ετία τις αιτήσεις για 

θεραπεία από κάνναβη

Σχεδόν οι μισοί 16χρονοι 
είναι χρήστες κάνναβης σε 
χώρες που είναι νόμιμη ή 

συνταγογραφείται ως φάρμακο



Τα παραπάνω θα σημάνουν ώθηση στη χρήση, με πιο εύκο-
λη την πρόσβαση στα ναρκωτικά για όλο και περισσότερους 
νέους, όπως μαρτυράνε τα στοιχεία σε Ευρώπη και ΗΠΑ.  

Η κοινωνική αποδοχή της χρήσης, που επιχειρείται, θα 
σημάνει αποδοχή της «φυγής» ως στάση ζωής, της ενσω-
μάτωσης τελικά σε έναν ακίνδυνο ατομικό δρόμο συμβι-
βασμού και υποταγής.

Γι’ αυτό, την ίδια ώρα επιδιώκεται ολόπλευρο χτύ-
πημα στα «στεγνά» προγράμματα απεξάρτησης, όπως το 
ΚΕΘΕΑ, που αντιμετωπίζουν τη χρήση και την εξάρτηση 
ως ένα βαθιά κοινωνικό φαινόμενο κόντρα στην κυρίαρχη 
γραμμή διαχείρισης και διαιώνισης του προβλήματος της 
ΕΕ και των αστικών κυβερνήσεων που θεωρούν το χρή-

στη «άρρωστο» και την τοξικοεξάρτηση «ατομικό δικαίω-
μα» και «ελεύθερη επιλογή». 

Η αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων, 
συνέπεια της προσφοράς, της ενεργούς συμμετοχής, της 
συλλογικότητας, αρχών με τις οποίες δουλεύουν, «χαλάνε 
τη σούπα» όσων προσδοκούν η νεολαία να δέχεται παθη-
τικά τις εξελίξεις που τσακίζουν τα όνειρά της.  

Στις ασφυκτικές συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία 
και εν μέσω νέας καπιταλιστικής κρίσης, που αποδεδειγμέ-
να αυξάνουν την επαφή νέων ανθρώπων με ναρκωτικές 
ουσίες, είναι επιτακτική ανάγκη η ενίσχυση της πρόληψης, 
της θεραπείας και της κοινωνικής επανένταξης και όχι η 
αποδυνάμωσή τους. Είναι ανάγκη να δυναμώσει το κοινω-
νικό μέτωπο που θα σταθεί εμπόδιο στην προσπάθεια να 
βάλουν τη νεολαία στο χέρι μέσω της χιλιοδοκιμασμένης 
συνταγής των ναρκωτικών.  Γιατί πρόληψη δεν είναι απλά 
ενημέρωση, αλλά προβολή ενός άλλου τρόπου ζωής, δη-
μιουργικού, διαμόρφωση ανθρώπων με προσωπικότητα, 
κριτική ικανότητα, γνώσεις γύρω από τις εξαρτήσεις.

Πλασάρουν ως προοδευτικό ό,τι πιο συντηρητικό και αναχρονιστικό 
υπάρχει: την υποταγή στα όρια που σου επιτρέπει το σύστημα να ζεις, 
στις επιλογές που σου προδιαγράφει. 

Μπροστά στη δίψα του καπιταλιστικού συστήματος για κέρδη, που ζητά-
ει από τη νέα γενιά να δουλεύει απλήρωτα ήλιο με ήλιο, δύο δρόμοι ανοίγο-
νται μπροστά στον κάθε νέο: Ή θα ζει ως σκιά της ζωής του ή θα επιλέξει το 
δρόμο του αγώνα, την πραγματική ζωή, με καθαρό μυαλό και αντιστάσεις!

Πραγματικά προοδευτικό είναι να μπορείς να σηκώνεις κεφάλι, να πα-
ρεμβαίνεις και να καθορίζεις εσύ τη ζωή σου, με γνώση των απαιτήσεών 
της. Είναι η πάλη για να ανοίγεις νέους δρόμους για σένα και τους γύρω 
σου, με το μυαλό σου καθαρό, να σχεδιάζει και να ονειρεύεται το μέλλον. 
Για να μπορείς να ξεκλειδώνεις τις πραγματική «ουσία» στη ζωή που σου 
φέρνει τη χαρά, την αισιοδοξία, στιγμές πραγματικής χαλάρωσης, αλλά και 
τη δύναμη να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες.

Λέμε ΟΧΙ σε όλα τα ναρκωτικά! 
Λέμε ΝΑΙ στον αγώνα για τη ζωή που μας αξίζει!

Λύση στο πρόβλημα των ναρκωτικών δεν μπορεί να 
δώσει η πολιτική που το γεννά και το αναπαράγει. Η 
συμπόρευση των νέων με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, που 
με κρυστάλλινη θέση, μελετώντας τα επιστημονικά 
δεδομένα, αποτελεί το μοναδικό αντίπαλο δέος στην 
ωμή καταστολή της συνείδησης και σκέψης της νέας 
γενιάς μέσα από το δρόμο της χρήσης. 

Γιατί η στάση απέναντι στα ναρκωτικά είναι στάση 
απέναντι στη ζωή και το μέλλον, στο πού «τοποθετεί» 
καθένας τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. 

Με μέτωπο ενάντια σε ό,τι βάζει σε κίνδυνο το 

μυαλό και την ψυχή των νέων ανθρώπων, σε ό,τι 
τους αφήνει χωρίς απαιτήσεις από τη ζωή, καλούμε 
τη νεολαία να παλέψουμε για μια ζωή ΟΛΟΚΛΗΡΗ 
και ΟΧΙ με ΔΟΣΕΙΣ.

Για να χτίσουμε τη σοσιαλιστική – κομμουνιστική 
κοινωνία που καταργεί την εκμετάλλευση και η χρή-
ση ναρκωτικών γίνεται περιττή.

Η απελευθέρωση της χρήσης 
πρέπει να βρει απέναντι 

όλο το λαό!

Πρόοδος είναι να κρατάς τη ζωή στα χέρια σου,
όχι να την παραδίνεις!


