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Για την Παγκόσμια Μέρα κατά των 

ναρκωτικών 
 

 
    Τα ναρκωτικά είναι χαρακτηριστικό μιας κοινωνίας όπου το καπιταλιστικό κέρδος και η 
ανταγωνιστικότητα αναγορεύονται σε υπέρτατες αξίες και όπου ο ατομικισμός και η «επί πτωμάτων 
ανάδειξη» αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση. Μιας κοινωνίας που αντί για δουλειά, μόρφωση, 
ψυχαγωγία και δικαιώματα στους νέους ανθρώπους, δίνει ανεργία, άθλιες συνθήκες εργασίας, 
εμπορευματοποίηση, αυταρχισμό, πολιτιστικά σκουπίδια. Για του λόγου το αληθές αρκεί να ρίξουμε μια 
ματιά στα παρακάτω στοιχεία: 

• Πάνω από το 8% των χρηστών έχει περιστασιακή εργασία.  
• Πάνω από το 70% των χρηστών είναι άνεργοι.  
• Πάνω από το 60% των χρηστών δεν έχει τελειώσει το Λύκειο.  
• Παρατηρείται αύξηση της χρήσης διαλυτών και αλκοόλ.  
• Παρατηρείται αύξηση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών στα σχολεία.  
• Πάνω από το 80% των χρηστών δηλώνει χρήση πολλών ναρκωτικών ουσιών ταυτόχρονα 

(πολυτοξικομανία).  
• Ουσία έναρξης της χρήσης αποτελεί η κάνναβη (χασίς).  
• Οι λεγόμενες «ψυχαγωγικές ουσίες» κατακλύζουν τους χώρους διασκέδασης (έκσταση κλπ.).  
• Το πρόβλημα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών είναι ιδιαίτερα αυξημένο στις φτωχές περιοχές. 

      Η κυβέρνηση της ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, τα κόμματα που μιλούν για διαχωρισμό «μαλακών-σκληρών», 
αποποινικοποίηση και υποκατάστατα, θέλουν να συντηρήσουν την ναρκολαγνεία και το φόβο, γι' αυτό 
και δεν παίρνουν κανένα μέτρο πρόληψης και καταστέλλουν το χρήστη και όχι την ουσία. Το πολιτικό 
σύστημα που διαχειρίζονται τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου δεν καταπολεμά τις αιτίες του 
προβλήματος γιατί η βασικότερη αιτία είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, είναι οι αξίες και τα 
ιδανικά που πρεσβεύει. Γι αυτό η πολιτική τους αδειάζει τη ζωή μας για να γεμίσει τις τσέπες του 
μεγάλου κεφαλαίου και των πολυεθνικών. 

Μάλιστα σύμφωνα και με ετήσια έκθεση του ΟΗΕ: 
• Περίπου 15% των δεκαπεντάχρονων μαθητών της Ευρώπης κάνει χρήση κάνναβης πάνω από 40 

φορές το χρόνο.  
• Όλη σχεδόν η ηρωίνη που καταναλώνει η Ευρώπη παράγεται στο Αφγανιστάν, μάλιστα 

εκτοξεύτηκε η παραγωγή από τότε που εγκαταστάθηκαν εκεί οι δυνάμεις κατοχής των ΗΠΑ και 
των συμμάχων τους. 

      Ο μεγάλος οδηγητής της εργατικής τάξης Κώστας Βάρναλης χωρίς καμιά περιστροφή το είχε πει: 
«στης χούντας το αλισβερίσι, λεύτερο ήταν το χασίσι, ποτέ ο λαός να μην ξυπνήσει…» Δεν έχει καμία 
σχέση με την ανυπότακτη στάση ζωής η «μαστούρα». Δεν μπορεί  κανένας που διεκδικεί ριζικές 
αλλαγές, που αναμετράται με το άδικο εκμεταλλευτικό σύστημα να συμβιβάζεται με την 
ναρκοκουλτούρα. Η νεολαία πρέπει να απορρίψει τη ζωή με εκπτώσεις και υποκατάστατα στα 
δικαιώματά της και να ενταχθεί στην ταξική πάλη μαζί με το εργατικό και λαϊκό κίνημα που παλεύει για 
τα σύγχρονα δικαιώματα της νέας γενιάς, αντιπαλεύοντας  τα αντιδραστικά ιδεολογήματα της 
πλουτοκρατίας και στοχεύοντας στην ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να 
στηρίξει τον αγώνα κατά της ιδιωτικοποίησης της απεξάρτησης και να διεκδικήσει πρόληψη - θεραπεία - 
επανένταξη με βάση συγκεκριμένο σχέδιο, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση και φιλοσοφία 
απεξάρτησης. 

 
Υ.Γ. Το Ν.Γ. Αρκαδίας της ΚΝΕ με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών θα 
πραγματοποιήσει συνέντευξη τύπου τη ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΗ και ώρα 1 μ.μ στα γραφεία της 
Ν.Ε. του ΚΚΕ (πλ. Κολοκοτρώνη) 

 



 


