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ΚΑΛΕΜΑ Ε ΤΚΕΨΗ ΓΙΑ ΣΑ ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ 

  

ΠΡΟ: -ΩΜΑΣΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 
 -ΕΝΩΕΙ ΓΟΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

 -ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ κατά των ΝΑΡΚΩΣΙΚΩΝ (ΕΤΝ) 
 -ΚΕΝΣΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΑΡΣΗΜΕΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) 
 -ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΑΘΗΝΑ 
 -15ΜΕΛΗ ΓΤΜΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΤΚΕΙΩΝ ΑΣΣΙΚΗ 

 

Σο Δ τθσ Ομοςπονδίασ Γονζων & Κθδεμόνων τθσ Περιφζρειασ Αττικισ, ςε πρόςφατθ 
ςυνεδρίαςι του και μπροςτά ςτθν ςυηιτθςθ και τθν ψιφιςθ τελικά ςτθν Βουλι για τθ 
δθμιουργία Χϊρων Εποπτευόμενθσ Χριςθσ(ΧΕΧ) εξαρτθμζνων από ναρκωτικά ατόμων, αλλά και 
ςτθν ολοζνα και αυξανόμενθ προςπάκεια ακϊωςθσ τθσ χριςθσ κάνναβθσ από τθ νεολαία είτε 
μζςω τθσ ελεφκερθσ ςυνταγογράφθςθσ τθσ φαρκακευτικισ είτε μζςω ΑΣΜ που πωλοφν 
ελεφκερα ανκοφσ (!!!) κάνναβθσ, αποφάςιςε να καλζςει ςε ςφςκεψθ όλουσ τουσ φορείσ που 
μποροφν να βοθκιςουν για τθν αντιμετϊπιςθ αυτισ τθσ κατάςταςθσ ςτα ςχολεία τθσ 
Περιφζρειάσ μασ. 

Πιςτεφουμε πωσ θ νεολαία τθσ χϊρασ μασ, όχι μόνο δεν χρειάηεται κανενόσ είδουσ 
παραιςκθςιογόνο προκειμζνου να αντιμετωπίςει τα προβλιματα εργαςίασ και αναςφάλειασ για 
το μζλλον που τθσ επιφυλάςςουν όλεσ οι τελευταίεσ κυβερνιςεισ, αλλά αντίκετα οι εξαρτιςεισ 
που προκφπτουν από όλεσ αυτζσ τισ ουςίεσ, είτε χαρακτθρίηονται «ςκλθρά» είτε «μαλακά», 
ςκοπό ζχουν να τθν εμποδίςουν να οργανϊςει τθν πάλθ τθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των παραπάνω 
προβλθμάτων. 

Πιςτεφουμε πωσ οι ΧΕΧ αποτελοφν ανάλγθτθ παραδοχι τθσ Πολιτείασ πωσ είτε αδυνατεί 
είτε δεν κζλει να αντιμετωπίςει το πρόβλθμα των ναρκωτικϊν ςτθ ρίηα του μιασ και αντί να 
δϊςει τα χριματα ςτθν πρόλθψθ και ςτα ςτεγνά προγράμματα, τα χρθςιμοποιεί για να 
ςυγκαλφψει το πρόβλθμα κάτω από το χαλάκι, αδιαφορϊντασ για το κακό που ι ίδια κεςμοκετεί, 
προκειμζνου να εξυπθρετιςει για μια ακόμα φορά μεγάλουσ μονοπωλιακοφσ ομίλουσ που 
ενδιαφζρονται για τθν προσ όφελόσ τουσ τουριςτικι ανάπτυξθ και τουσ ενοχλεί θ εικόνα 
εξακλιωμζνων χρθςτϊν που να περιφζρονται γφρω από τισ «επενδφςεισ» τουσ. 

Για τουσ παραπάνω λόγουσ, οργανϊνουμε φςκεψη κατά των Ναρκωτικϊν, την Σετάρτη 3 
Απριλίου 2019, ςτισ 6.30 μμ ςτο αμφιθέατρο του 14ουΛφκειου Αθηνϊν, ικελίασ 7-9, ςτο 
Κουκάκι(κοντά ςε ςτακμό μετρό ΦΙΞ), προκειμζνου να δθλϊςουμε τθν αντίκεςι μασ ςε αυτι τθν 
πολιτικι και να ςυντονίςουμε τθν δράςθ μασ για τθν ανατροπι τθσ. 

 

Ακινα, 13 Μαρτίου 2019 
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