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26 Θοςνίος - Παγκόζμια Μέπα καηά ηων Ναπκωηικών 

 

Σν ΠΑΜΔ ελώλεη ηελ θσλή ηνπ κε ην ιατθό θίλεκα ζηνλ αγώλα ελάληηα ζε όια ηα Ναξθσηηθά 
ηελ  26 Ινπλίνπ, Παγθόζκηα Μέξα θαηά ησλ Ναξθσηηθώλ. 

ήκεξα γίλεηαη αθόκα πην επηηαθηηθή ε αλάγθε λα δπλακώζεη ν αγώλαο ελάληηα ζε όια ηα 
Ναξθσηηθά, λα ζηεξηρζεί ε λενιαία, νη λένη εξγαδόκελνη, πνπ εηδηθά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο 
βιέπνπλ λα εηνηκάδεηαη γηα απηνύο έλα κέιινλ ρσξίο δνπιεηά, ρσξίο εηζόδεκα, ρσξίο 
δηθαηώκαηα, ρσξίο θάξκαθα ζηα λνζνθνκεία ή κέηξα πξνζηαζίαο ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο, αιιά  
κε «ειεύζεξα λαξθσηηθά». 

Από ηελ κηα γηλόκαζηε κάξηπξεο ηεο όμπλζεο ηεο θαηαζηνιήο, ηεο απαγόξεπζεο ησλ 
δηαδειώζεσλ, αιιά από ηελ άιιε ηεο πξνζπάζεηαο αζηηθώλ θνκκάησλ, κεγαινεπηρεηξεκαηηώλ 
θαη άιισλ θνξέσλ λα πξνσζήζνπλ ηελ ινγηθή ηεο «λνκηκνπνίεζεο» ησλ λαξθσηηθώλ. 

Αθεληηθά θαη θπβεξλήζεηο ζέινπλ ηε λενιαία «λαξθσκέλε». Χηίδνπλ ςεύηηθνπο παξαδείζνπο 
θαη απηαπάηεο, ελώ ηηο ζηεξνύλ ην κέιινλ θαη ηα δηθαηώκαηα. Γεκίδνπλ ηηο θησρνγεηηνληεο κε 
λαξθσηηθά, ελώ αδεηάδνπλ ηα ζρνιεία, ηζαθίδνπλ ηελ πξόζβαζε ησλ λέσλ ζηνλ αζιεηηζκό θαη 
ηνλ πνιηηηζκό. Μεηαηξέπνπλ ηνπο λένπο εξγαδόκελνπο ζε ξνκπόη κε δσή ιάζηηρν, ρσξίο 
δηθαίσκα ζε δηαθνπέο, μεθνύξαζε, ειεύζεξν ρξόλν. 

Σξαληαρηό παξάδεηγκα ν ζάλαηνο ηνπ «Ακεξηθάληθνπ» νλείξνπ ηνπ θαπηηαιηζκνύ πνπ 
απνδεηθλύεηαη γηα αθόκε κηα θνξά εθηάιηεο δίρσο ηέινο γηα ηνπο θησρνύο, ηνπο κεηαλάζηεο, 
ηνπο έγρξσκνπο. Μεηά ηηο ρηιηάδεο ησλ λεθξώλ ηεο παλδεκίαο, ην ζύζηεκα ηεο θηώρεηαο θαη ηεο 
θαηαπίεζεο πλίγεη ηνλ ίδην ηνπ ην ιαό κε 40 εθαηνκκύξηα λέσλ αλέξγσλ, ηδησηηθνπνηεκέλα 
λνζνθνκεία, απαγόξεπζε θπθινθνξίαο, απαγόξεπζε δηακαξηπξίαο, αιιά απειεπζέξσζε θαη 
επηβνιή ησλ λαξθσηηθώλ. 

Η «λνκηκνπνίεζε» ησλ ιεγόκελσλ «καιαθώλ» λαξθσηηθώλ παξνπζηάδεηαη σο δήζελ 
πξννδεπηηθό κέηξν ηόζν γηα λα πεξάζεη ζηηο ζπλεηδήζεηο ηεο λενιαίαο σο θάηη αθίλδπλν, αθόκε 
θαη σο ζεηηθό, ελώ πξόθεηηαη γηα κηα ηεξάζηηα κπίδλα δηζεθαηνκκπξίσλ κε ηξαγηθέο ζπλέπεηεο 
ζηελ αύμεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηνμηθνεμάξηεζεο. Χαξαθηεξηζηηθά  

 ε όιεο ηηο ρώξεο πνπ έρνπλ πξνρσξήζεη ζε κεξηθή ή πιήξε λνκηκνπνίεζε ππάξρεη 
αύμεζε ηεο ρξήζεο θαη εμάξηεζεο -Πνξηνγαιία, Σζερία, Γαιιία, Βέιγην, Διβεηία, 
Ιζπαλία (INCB7 , 2015). 

 ηελ ΔΔ γηα ηξίηε ζπλερόκελε ρξνληά απμάλνληαη νη ζάλαηνη από ππεξβνιηθή δόζε 
εξσίλεο παξά ηηο πνιηηηθέο απνπνηληθνπνίεζεο (ΟΗΔ, 2017). 

 ηελ Δπξώπε 17,1 εθαηνκκύξηα καζεηέο έρνπλ θάλεη ρξήζε θάλλαβεο (ΟΗΔ, 2017). 

 Σελ ώξα πνπ ηα ζρνιεία ήηαλ θιεηζηά ζηηο ΗΠΑ ε θάλλαβε ζεσξήζεθε "είδνο πξώηεο 
αλάγθεο" θαη ηα cannabisshops παξέκεηλαλ αλνηρηά όιν ην δηάζηεκα ηεο θαξαληίλαο! 
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Οη λένη εξγαδόκελνη βηώλνπλ έλαλ θαζεκεξηλό βνκβαξδηζκό απνγνήηεπζεο, κνηξνιαηξίαο, 
αηνκηθηζκνύ θαη αδηεμόδνπ. Έλα αλζξσπνθάγν ιαηθζηάηι, πνπ θαιιηεξγεί ηνλ αληαγσληζκό, ηελ 
απνκόλσζε θαη ηνπο «ςεύηηθνπο παξαδείζνπο» σο δήζελ απάληεζε ζηελ parttimeδνπιεηά-δσή, 
ηελ αλεξγία θαη ηελ θηώρεηα. 

Απηή ε λενιαία είλαη όκσο ε ελπίδα ηος αύπιο. Ο ππωηαγωνιζηήρ ηερ δωήρ, ε νέα 
βάπδια ηερ επγαηικήρ ηάξερ, οι ήπωερ ηος μέλλονηορ.  

Δίλαη ε λενιαία πνπ θαηεβαίλεη ζηνπο δξόκνπο ελάληηα ζηα αληηεθπαηδεπηηθά κέηξα ησλ 
θπβεξλήζεσλ δηεθδηθώληαο Γεκόζηα-Γσξεάλ Παηδεία.Δίλαη ηα παηδηά ησλ ραιπβνπξγώλ, ησλ 
απεξγώλ ηεο ΛΑΡΚΟ, ησλ λαπηεξγαηώλ. Δίλαη νη ζεξβηηόξνη, νη κάγεηξεο θαη εξγαδόκελνη ζηνλ 
ηνπξηζκό, νη εξγαδόκελνη ζην εκπόξην, νη πξαθηηθάξηνη, νη ζπνπδαζηέο πνπ δνπιεύνπλ 24ώξα 
γηα έλα μεξνθόκκαην θαη ζπλερίδνπλ λα αγσλίδνληαη, λα δηεθδηθνύλ, λα ζεθώλνπλ θεθάιη. 

Δίλαη ε γεληά πνπ κπήθε ζηελ πξώηε γξακκή ελάληηα ζηελ παλδεκία, κε ηελ επηζηήκε ηεο θαη 
ηνλ αλζξσπηζκό ηεο, νη γηαηξνί θαη νη λνζνθόκνη πνπ δελ δέρνληαη ηελ παξάδνζε ηεο πγείαο 
ζηνπο επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο. 

Απηή ε ηάμε δελ έρεη αλάγθε από «ζσηήξεο», «ςεύηηθνπο παξαδείζνπο»  θαη ειεύζεξα 
λαξθσηηθά. 

Έρεη ηηο αμίεο ηεο αιιειεγγύεο, ηεο ζπιινγηθόηεηαο θαη ηνπ  αγώλα. Έρεη ηελ ηζηνξία, ηηο 
θαηαθηήζεηο θαη ηηο παξαθαηαζήθεο ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο. Δίλαη ε ηάμε πνπ παξάγεη ηνλ 
πινύην, πνπ θηλεί ηνλ θόζκν θαη βαδίδεη πξνο κέιινλ.  
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