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Για τη νομιμοποίηση της κάνναβης (Χρήστος
Γκρεκιώτης, Πρόεδρος ΕΣΥΝ Πάτρας)
Categories : ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Date : Μαρτίου 11, 2018
(με αφορμή το γράμμα μιας μητέρας στον τοπικό τύπο)
Αφορμή για το άρθρο αυτό αποτέλεσε το γράμμα μιας μητέρας, της κ. Αντωνίας ,
που δημοσιεύθηκε πριν μερικές ημέρες στον Τοπικό Τύπο. Ξεπερνώντας τα
συναισθήματα που μου προκάλεσε ο πόνος της μάνας που «χάνει» το εξαρτημένο από
κάνναβη παιδί της, (και που, φαντάζομαι, πως είναι τα ίδια με τα συναισθήματα
όλων των αναγνωστών της επιστολής), θέλω να ενώσω τη δική μου φωνή με τη δική
της, στο ερώτημα που διατυπώνει: «Τι πάτε να κάνετε κ. Τσίπρα, κ. Παπανδρέου και
κ. βουλευτές που ψηφίζετε το Νομοσχέδιο για τη νομιμοποίηση της κάνναβης;»
Αλήθεια, ποιος σας ζήτησε να νομιμοποιήσετε την καλλιέργεια, εμπορία και χρήση
της κάνναβης για ιατρικούς λόγους;
Μήπως, ο Ιατρικός κόσμος, κάποιος Σύλλογος Ιατρών, Γονέων και Κηδεμόνων,
μήπως οι φορείς που ασχολούνται με την απεξάρτηση (ΚΕΘΕΑ, 18 ΑΝΩ), που έχουν
την επιστημονική γνώση και την εμπειρία για τις εξαρτησιογόνες ουσίες;
Ή, μήπως, οι Σύλλογοι Γονέων που έχουν παιδιά που κάνουν χρήση, ή παιδιά που
έχουν απεξαρτηθεί ή βρίσκονται σε κάποιο πρόγραμμα απεξάρτησης και γνωρίζουν
από πρώτο χέρι το δράμα της εξάρτησης από την κάνναβη και τις άλλες ουσίες;
Δυστυχώς για εσάς, κανένας τέτοιος φορέας δεν το έχει ζητήσει. Αντίθετα, μάλιστα,
στην πόλη μας 20 φορείς, ο Ιατρικός, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος, Φοιτητικοί
Σύλλογοι, Σωματεία, Πολιτιστικοί Σύλλογοι συνοικιών έχουν πει από το καλοκαίρι
ένα δυνατό ΟΧΙ στα σχέδιά σας. Ανάλογες κινήσεις έχουν γίνει και σε άλλες πόλεις
της Ελλάδας.
Ποιον θα εξυπηρετήσει ο νόμος σας για τη νομιμοποίηση της κάνναβης; Στην Ελλάδα
νομικό πλαίσιο για τη χρήση της κάνναβης για ιατρικούς λόγους υπήρχε από παλιά.
Τι προσθέτει και ποιους θα ωφελήσει ο νέος σας νόμος;
Πρώτα απ΄όλους θα εξυπηρετήσει τους επιχειρηματικούς ομίλους, που ασχολούνται
με την επεξεργασία και την εμπορία προϊόντων κάνναβης.
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Τα λεφτά δεν είναι λίγα.
13 δις ευρώ το χρόνο είναι ο τζίρος της κάνναβης στην Ευρώπη. Πόσο υποκριτές
είστε, αλήθεια, όταν διαφημίζετε τις ευνοϊκές εδαφικές και κλιματολογικές
συνθήκες της πατρίδας μας για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της χώρας
που θα προκύψουν από τις εκτεταμένες καλλιέργειες της κάνναβης στη χώρα μας;
Δεν είναι το ίδιο ευνοϊκές οι συνθήκες για το λάδι, τα αμπέλια, το βαμβάκι, τα
κηπευτικά, τα ζαχαρότευτλα, τη σταφίδα, που εσείς με τις πολιτικές σας
καταστρέψατε και έχετε φέρει σε απόγνωση χιλιάδες αγρότες; ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ, κύριοι.
Πριν περάσετε στην υλοποίηση των σχεδίων σας, σίγουρα σας ήταν γνωστά τα
παρακάτω στοιχεία από τις έρευνες πιστοποιημένων επιστημονικών φορέων εντός
και εκτός Ελλάδας: (ΚΕΘΕΑ, ΕΠΙΨΥ, ΕΚΤΕΠΝ)
Η κάνναβη (χασίς) είναι ναρκωτικό.
Το 85% των εξαρτημένων από ηρωίνη ξεκίνησαν με χασίς.
9 στους 10 εφήβους και 1 στους 4 ενήλικες ζητούν απεξάρτηση από
την κάνναβη.
Ο μέσος όρος έναρξης χρήσης ουσιών στην Ελλάδα είναι τα 13,5
έτη.
Το 9,1% των 15χρονων μαθητών στην Ελλάδα έχει κάνει έστω και μία φορά
χρήση κάνναβης. Στις χώρες που εφαρμόζουν ήδη τη δική σας πολιτική τα
ποσοστά είναι πολύ μεγαλύτερα (32% στην Ολλανδία, 43% στην Τσεχία, 35%
στις ΗΠΑ).
Το 22% των 15χρονων θεωρεί την κάνναβη ακίνδυνη. (Πριν 4
χρόνια το ποσοστό ήταν 11,5%).
1 στους 6 νέους που θα ξεκινήσουν τη χρήση κάνναβης θα
καταλήξει εξαρτημένος από αυτή την ουσία.
1 στους 3 χρήστες μαριχουάνας σε πολιτείες των ΗΠΑ που έχουν
νομιμοποιήσει την κάνναβη για ιατρικούς λόγους προμηθεύεται την
κάνναβη με ιατρική συνταγή, για να τη χρησιμοποιήσουν ως
ναρκωτικό.
Η απάντηση στην αδιαφορία σας για τα παραπάνω στοιχεία, μας είναι γνωστή. Σας
ενδιαφέρει η εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών ομίλων που θα αυξήσουν τα κέρδη
τους και σας βολεύει να δημιουργήσετε νέες στρατιές εξαρτημένων νέων που δεν
προβληματίζονται, δεν αμφισβητούν την εξουσία και τις πολιτικές σας, δεν
αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους, γιατί είναι απλά δέσμιοι των ουσιών και της
εξάρτησης.
Κύριοι της Κυβέρνησης και κ. Βουλευτές, που συμφωνείτε με την επιλογή της
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νομιμοποίησης, έχετε στερήσει από τους νέους τα δικαιώματα στη μόρφωση, τη
δουλειά, την ψυχαγωγία, τους έχετε στερήσει το δικαίωμα να προγραμματίζουν το
μέλλον τους, να κάνουν όνειρα.
Σήμερα, θέλετε να τους αφήσετε μία μόνο επιλογή. Να επιλέγουν την ουσία που θα
υποδουλώσει την ψυχή και το μυαλό τους και θα τους μετατρέψει σε ανθρώπινες
σκιές.
Προσωπικά και ο φορέας που εκπροσωπώ, το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΕΣΥΝ) υποσχόμαστε στην κ. Αντωνία και σε όσους γονείς ζουν το
ίδιο δράμα, ότι θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε το σχέδιό της.
Να φτιάξουμε ένα τεράστιο ΟΧΙ που να σκεπάζει όλη την Ελλάδα.
Ένα ΟΧΙ σε όλα τα ναρκωτικά.
Ένα ΟΧΙ στη νομιμοποίηση της κάνναβης.

(Πηγή: Εφημερίδα «Πελοπόννησος» 6.3.18 )

ΣΧΕΤΙΚΑ:
Η άνοδος της λατρείας της κάνναβης: μην πιστεύετε την προπαγάνδα για τη
θεραπευτική μαριχουάνα (Δρ David Robert Grimes)

Η επίδραση της κάνναβης στην ψυχική υγεία (Κωνσταντίνα Σωτηριάδου, ψυχίατρος –
παιδοψυχίατρος)

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι κατηγορηματικά αντίθετος στη νομιμοποίηση της
κάνναβης

ΟΧΙ σε ΟΛΑ τα ναρκωτικά
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