
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Η 26η Ιούνη, Παγκόσμια Μέρα Κατά των Ναρκωτικών, βρίσκει τον ελληνικό λαό να

δέχεται ασύστολη επίθεση στο δικαίωμά του στη δουλειά, στην μόρφωση και στην υγεία.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση επιδίδεται  σε μία άνευ προηγουμένου προπαγάνδα υπέρ των

ναρκωτικών, προβάλλοντας την ελευθερία της χρήσης και της διακίνησής τους ως υγιές και

ένδειξη εκσυγχρονισμού μία προοδευτικής κοινωνίας.

Με γνώμονα αυτού του είδους την “πρόοδο”  η κυβέρνηση πραγματοποίησε το

προηγούμενο διάστημα φεστιβάλ ναρκωτικών, προχωρά στην "ιατρικοποίηση" του φαινομένου

και στην νομιμοποίηση της χρήσης των  ναρκωτικών  ουσιών, ενώ ψηφίζοντας τη χρήση της

"ιατρικής" κάνναβης στήνει δουλειές δισεκατομμυρίων για μεγαλοεπιχειρηματίες.

Ο Δήμος μας όλο το προηγούμενο διάστημα οργάνωσε ποικίλες δράσεις  και  πλατιά

ενημέρωση στον λαό της πόλης μας για όλες τις εξελίξεις γύρω το θέμα των ναρκωτικών με

αποκορύφωμα  το 2016, όπου πραγματοποίησε καμπάνια κατά των ναρκωτικών, υλοποιώντας

δράσεις και πρωτοβουλίες, με στόχο την ενημέρωση του κόσμου  και κυρίως της νεολαίας,

καθώς και την πρόληψη και την αντιμετώπιση της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες. 

Ακόμη, η πολιτική που υλοποιούμε στις δράσεις του πολιτισμού και του αθλητισμού να

είναι είτε δωρεάν, είτε με χαμηλό αντίτιμο απορρέει από τη θέση μας ότι οι δράσεις αυτές

αφενός  πρέπει  να  αποτελούν  δικαίωμα  για  όλο  το  λαό,  αφετέρου  πρέπει  να  αποτελούν

δημιουργική διέξοδο, ειδικά για τη νεολαία. 

Επίσης, στο Δήμο μας, στις 23/05/2018 πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική συνέλευση του

παραρτήματος του ΕΣΥΝ (Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών), στο οποίο συμμετέχει και

εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής, σε μία προσπάθεια να στηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία που

πραγματοποιείται ενάντια στη μάστιγα αυτού του φαινομένου.

Η Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών είναι ημέρα καταδίκης του  κοινωνικού

φαινομένου των ναρκωτικών και ημέρα αγώνα απέναντι στη ναρκω-κουλτούρα που υπηρετεί και

η σημερινή κυβέρνηση. 

Η σημερινή ημέρα για εμάς, ως Δημοτική Αρχή σηματοδοτεί μία περίοδο δράσεων και

πρωτοβουλιών.  Από τον Σεπτέμβρη θα ανακοινωθεί επίσημα  το πρόγραμμα με ημερίδες και

πρωτοβουλίες σε όλα τα σχολεία της πόλης μας, με την αναγραφή συνθημάτων  (graffi�) σε

δημόσιους χώρους (σχολεία, πλατείες), όπως επίσης όλες οι αθλητικές δραστηριότητες για το



2018 – 2019  (Αθλητική Άνοιξη –  Καλοκαίρι, Φεστιβάλ Ενόργανης –  Ρυθμικής Γυμναστικής) θα

αφιερωθούν στον αγώνα κατά των ναρκωτικών. 

Τα ναρκωτικά δεν οδηγούν μόνο στο φυσικό θάνατο, αλλά και στον κοινωνικό θάνατο,

διαμορφώνοντας ανθρώπους στο περιθώριο της ζωής.  Κι εμείς δεν θέλουμε τη νέα γενιά στο

περιθώριο της ζωής.  Τους θέλουμε πρωταγωνιστές της ζωής,  να συμμετέχουν στην κοινωνική

δράση και ζωή της πόλης και να αγωνίζονται για ένα καλύτερο μέλλον.

Καλούμε     τον     λαό     της     πόλης     μας     και     ιδιαίτερα     τη     νέα     γενιά     να     δ  ιεκδικήσουν:  

ρΠρόληψη - απεξάρτηση - κοινωνική επανένταξη δημόσια και δωρεάν με ευθύνη του κράτους

για όλους. 

ρΠρογράμματα Πρόληψης στα σχολεία, τις σχολές, το στρατό, τους χώρους που εργάζεται και

διασκεδάζει η νεολαία. Πρωτογενής Πρόληψη που στοχεύει στα αίτια και όχι στα

αποτελέσματα της τοξικομανίας.

ρΠρογράμματα "στεγνής" θεραπείας, τόσα όσα έχει ανάγκη ο τόπος, με ευθύνη του κράτους.

Η θέση του χρήστη είναι σε πρόγραμμα θεραπείας και όχι στα "υποκατάστατα της ηρωίνης",

στο δρόμο, στη φυλακή, σε "χώρους γκέτο" που θα κάνει χρήση απλά για να μην ενοχλεί.

ρΜαζικές προσλήψεις και κρατική χρηματοδότηση στην Πρόληψη - Θεραπεία - Έρευνα για τα

ναρκωτικά.

ρΜέτρα προστασίας των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Η Δημοτική Αρχή 
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